
       
 
............................................    ................................ , dnia................. 
Imię i Nazwisko       
........................................... 
Ulica i nr domu 

........................................... 
Kod pocztowy i miejscowość 
................................................ 
Telefon 
.................................................... 
Nr rachunku bankowego 
 
 

       Burmistrz Gminy i Miasta  
       Czerwionka-Leszczyny 
 
 
Wniosek o udzielenie dotacji na demonta ż i unieszkodliwianie materiałów 
budowlanych zawieraj ących azbest z budynków mieszkalnych (i/lub) 
gospodarczych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny. 
 
 
Na podstawie Uchwały XXIX/376/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia        
22 lutego 2013r., proszę o udzielenie dotacji na zadanie polegające na demontażu              
i unieszkodliwianiu materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków 
mieszkalnych (i/lub) gospodarczych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 

1. Opis zadania przewidzianego do realizacji: (należy podać m. in. z jakiego budynku 
będą usuwane materiały budowlane zawierające azbest – budynek mieszkalny, 
gospodarczy, stodoła, pokrycie dachowe, materiały izolacyjne ze ścian, 
powierzchnia usuwanego materiału oraz nazwa i adres firmy, która będzie 
prowadzić w/w zadanie) : 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

2. Termin realizacji zadania:  
data rozpoczęcia zadania: ......................................... 
data zakończenia zadania: ......................................... 

3. Miejsce realizacji zadania: (należy podać nazwę ulicy nr domu i nr działki, 
miejscowość)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................... 

4. Kalkulacja kosztów realizacji zadania - należy podać przewidywane koszty (bez 
kosztów za transport): ..............................................................................................zł 

5. Kwota wnioskowanej dotacji …………………………….........zł 
6. Deklarowana wielkość udziału własnego: ………………………. zł 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej    
z przepisów Kodeksu Karnego oświadczam, że: 



 
1. Właścicielem nieruchomości, na terenie której realizowane będzie usuwanie 

materiałów (odpadów) zawierających azbest, zgodnie z zapisem Księgi Wieczystej 
nr .................................... prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku jest 
(są)………………………………………………….................................................. 

2. Zapoznałem(-am) się z treścią Uchwały XXIX/376/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 
celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów  
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za 
przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska i akceptuję 
treść regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na 
realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów 
azbestowych lub materiałów zawierających azbest. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu weryfikacji 
wniosku, przyznania i wypłaty dotacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.    
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

4. Oświadczam, iż nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych 
należności względem Gminy. 

 
 
      ............................................................................... 
       Czytelny podpis wnioskodawcy 
 
 
Do wniosku dołączam: 

− Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do obiektu 
budowlanego 

− Oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości upoważniające wnioskodawcę do 
występowania o dotację - w przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność  

 
 
      ............................................................................... 
       Czytelny podpis wnioskodawcy 
 
 
 


