
Wielka Nieszawka, dnia ……………………………….. 

……………………………………………………… 
(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

…………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

……………………………………………………… 
(tel. do kontaktu)* 
*dane nieobowiązkowe, ułatwiające komunikację w sprawie wniosku 
 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka 

 
Wniosek „Program AZBEST” 

 
W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Wielka Nieszawka dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących odbioru, transportu i utylizacji w roku 2021  
wyrobów zawierających azbest, w związku z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka 
Nieszawka na lata 2020-2032”, proszę o ujęcie we wniosku o ww. dotację następujących obiektów: 

 
Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest 
(nazwa miejscowości, ulica i numer domu) 

 

 

Nr ewidencyjny działki  
 

 

Obręb geodezyjny 
 

 

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, 
użytkowanie wieczyste, najem, prawo do działki w rodzinnych 
ogrodach działkowych, inny) 

 

 
Lp. Rodzaj obiektu1 Rodzaj odpadów2 Ilość azbestu 

przeznaczonego do 
utylizacji (m²) 

Planowany termin 
realizacji 

Zakres prac 
Niepotrzebne 

skreślić* 

1.      
- transport* 
- utylizacja* 

2.      
- transport* 
- utylizacja* 

3.      
- transport* 
- utylizacja* 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Uchwały Nr XXI/114/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 czerwca 2020 r.  
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2020-2032”.. 
Oświadczam, że (zaznaczyć właściwe): 
 
⃝ jestem właścicielem/ współwłaścicielem nieruchomości*niepotrzebne skreślić 
⃝ dokonałem demontażu wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych na wskazanej wyżej nieruchomości 
⃝ planuję dokonać demontażu wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych na wskazanej nieruchomości do dnia 
……………………. 2021 r.  
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 

………………………………………………… 
(data i podpis Wnioskodawcy) 

Załączniki: 
1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej poświadczający tytuł prawny 

do nieruchomości lub wypis z rejestru gruntów, inna umowa cywilnoprawna)3. 
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest. 
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 

 
1 Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.  
2 Płyty azbestowo-cementowe płaskie/faliste stosowane w budownictwie (wybrać klasyfikację). 
3 W przypadku współwłaścicieli należy dołączyć zgodę wszystkich właścicieli na realizację zadania. W przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej 
właścicielem/użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę właściciela/i nieruchomości na wykonanie inwestycji.  


