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           / miejscowość, data / 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń 

ul. Plac 1000-lecia 25 

87-400 Golub-Dobrzyń 

Wniosek  
o przyznanie dotacji na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń w 2021 r. 

A. INFORMACJE OGÓLNE 

I. Zakres przedsięwzięcia: (wstawić znak „X” w odpowiednim kwadracie)  

 Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu znajdującego się na 

budynku …………………………………………………………............................ 

(gospodarczym, mieszkalnym, przemysłowym, innym [podać jaki]) w miejscowości 

…………………………………...……………………………… , 87-400 Golub-Dobrzyń,  

 Zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu zdjętego z budynku 

…………………………………………………………………………… (gospodarczego, 

 mieszkalnego, przemysłowego, innego [podać jaki]) lub azbestu zmagazynowanego, składowanego 

w miejscowości ………………………………….. , 87-400 Golub-Dobrzyń 

II. Dane wnioskodawcy  

(osoba fizyczna): 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………... 

2. Adres zamieszkania: 

Miejscowość: ……………………………………     Kod pocztowy: …….……………     

Ulica: ……………………………………  Nr domu …………  Nr lokalu …………… 

3. PESEL: …………………………………………………………………………………. 

4. Telefon: ………………………………….……………………………………………... 

(osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 

ustawa przyznaje zdolność prawną) 

1. Nazwa podmiotu: ………………………………………………………………………. 

2. Adres siedziby: …………………………………………………………………………. 

3. NIP: …………………………………………………………………………………….. 

4. REGON: ………………………………………………………………………………... 

5. Telefon: ………………………………….    Fax.: …………………………………….. 

 



B.  INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU  

1. Lokalizacja wyrobu azbestowego:  

2. Miejscowość: …………………………       Ulica: ……………………………………. 

3. Nr działki ewid.: ………………………      Obręb ewid.: ……………………………... 

4. Nr księgi wieczystej: ………………………………………………………………….... 

5. Rodzaj odpadów: ……………………………………………………………………….. 

(płyty azbestowo- cementowe płaskie/ płyty azbestowo- cementowe faliste/ inne - podać jakie)  

6. Ilość azbestu przeznaczona do utylizacji (kg)1 

…………………………………………………….……… 

7. Ilość azbestu przeznaczona do utylizacji (m2) 

…………………………………………………….……… 

      C.  OŚWIADCZENIA 

  Oświadczam, że: (*niepotrzebne skreślić): 

- Zapoznałam/-em się z treścią „Regulaminu przyznawania dofinansowania na                                                                                     

unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Golub–Dobrzyń w 2021 r.” oraz           

akceptuję jego warunki. 

- obiekt / obiekty na których zlokalizowany jest azbest 

 ☐ są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą/działalnością rolniczą w        

rozumieniu  przepisów o pomocy publicznej, 

☐   nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą/działalnością rolniczą      

w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. 

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej nieruchomości, z której planuję usunięcie 

wyrobów zawierających azbest, w celu przeprowadzenia oględzin bądź czynności 

kontrolnych oraz odbioru odpadów przez wyłonionego przez Gminę Golub-Dobrzyń 

Wykonawcę. 

Wyroby azbestowe zostały/zostaną zdemontowane przez uprawniony podmiot do pracy z 

azbestem inny niż wyłoniony przez Gminę Golub-Dobrzyń (w przypadku niekorzystania z 

opcji demontażu). 

Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów niezbędnych do realizacji i rozliczenia 

zadania. 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie zdjęć dotyczących realizacji przedmiotowego 

zadania w celach informacyjno-promocyjnych. 

W przypadku przedsięwzięć polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i 

unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, nowe pokrycie dachowe wykonam we 

własnym zakresie, 

Zadanie ujęte we wniosku, nie podlega finansowaniu (dofinansowaniu) z innego tytułu, ani 

nie dotyczy wydatków finansowanych (dofinansowanych) przez inne podmioty. 

 
1 Należy przyjąć, iż 1 m2 powierzchni płyt azbestowych waży 15 kg zgodnie z opinią Rady 
Programowej "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Urząd Gminy Golub-Dobrzyń z siedzibą 

przy ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w celu obsługi wniosku, 

Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy 

do kierowania roszczeń o przyznanie dotacji. 

 

D.  ZAŁĄCZNIKI 

- Oświadczenie o braku wymogu uzyskania zezwolenia na inwestycję związaną z 

wymianą pokrycia dachowego, (w przypadku zmian konstrukcji/ parametrów dachu należy 

dołączyć Zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia 

na budowę bądź decyzję o pozwoleniu na budowę),  

- Oświadczenie współwłaściciela/i, 

- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wszystkich osób posiadających tytuł 

prawny do obiektu budowlanego/nieruchomości, 

- Dokumentacja dotycząca udzielenia pomocy publicznej (dotyczy osób prowadzących 

działalność rolniczą bądź gospodarczą), 

- Oryginał pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu lub wypisu oraz potwierdzenie 

wniesienia opłaty skarbowej (wyłącznie w przypadku występowania przez pełnomocnika), 

 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy lub 

zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

 

 

…………………………………. 
                                                                                                                            Podpis 

https://www.golub-dobrzyn.pl/plik,2261,zalacznik-nr-5-oswiadczenie-rodo-azbest-2019-docx.docx

