
Załącznik Nr 1 
do Regulaminu udzielania dofinansowania prac 

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

 z posesji położonych na terenie Gminy Lipsk na rok 2012 

 

 

 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z POSESJI POŁOŻONYCH NA TERENIE 

GMINY LIPSK NA ROK 2012 
 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

............................................................................................................................................... 

 

2. Adres zameldowania wnioskodawcy 

 

ulica ............................................................ nr domu .................... nr mieszkania ................... 

 

kod pocztowy ................... miejscowość ................................................................................ 

 

tel. kontaktowy: ................................................. 

 

3. Adres realizacji zadania 

 

ulica ............................................................ nr domu .................... nr mieszkania ................... 

 

kod pocztowy ................... miejscowość ................................................................................ 

 

nr ewidencyjny działki ....................... obręb geodezyjny .............................. 

 

4. Charakterystyka prac 

 

a) rodzaj budynku (mieszkalny, gospodarczy) 

 

............................................................................................................................................... 

 

b) Ilość posiadanych wyrobów (m2, kg) 

 

............................................................................................................................................... 

 

c) rodzaj wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w 

budownictwie, płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, inne) 

 

............................................................................................................................................... 

 



d) Planowany termin realizacji prac 

 

............................................................................................................................................... 

 

5. Określenie rodzaju pomocy 

 

a) wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie - demontaż, transport, utylizacja* 

 

b) wnioskuję o pomoc w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest 

zalegających na mojej posesji* 

 
*właściwe podkreślić 

 

 

Oświadczam również, że zapoznałem się z Regulaminem udzielania dofinansowania prac 

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie 

Gminy Lipsk na rok 2012 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za 

składanie nieprawdziwych informacji i zatajanie prawdy oświadczam, że zawarte we 

wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wiarygodność podanych we wniosku 

danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

……………………………………..  ……………………………….                                                
Miejscowość, data                                                                                                      Podpis wnioskodawcy 

 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości 

2. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub pozwolenie na budowę 

3. Inne: 

................................................... 

................................................... 

................................................... 
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