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DD  EE  KK  LL  AA  RR  AA  CC  JJ  AA  
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WNIOSKODAWCA (właściciel działki, na terenie której znajduje się azbest i wyroby azbestowe) 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………...………………………….. 

 

Adres ……………………………………………………………………..……………………………………………………...………….…........……. 

 

Telefon …………………………………………………………………………………………………………………......…………………..………… 

Ja niżej podpisany zgłaszam chęć udziału w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Bolesławiec. Deklaruję, że w roku 2017 planuję przystąpić do usunięcia azbestu i wyrobów 

zawierających azbest znajdujących się na terenie nieruchomości – działki gruntu nr …………………….. w miejscowości 

………………………………………………., do której posiadam tytuł prawny. 

Wyrażam chęć usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest w całkowitej ilości ………………. m2, który jest: 

 na budynku mieszkalnym w ilości ……………………………….……………. m2 

UWAGI ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 na budynku mieszkalno-gospodarczym w ilości …………………………….. m2 

UWAGI ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 na budynku gospodarczym w ilości ……………………………………….….. m2 

UWAGI ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 na budynku przemysłowym w ilości ……………………………….………….. m2 

UWAGI ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 na budynku innym w ilości ……………………………………...….………….. m2 

UWAGI ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 zmagazynowany w ilości ……………………………………...……………….. m2 

UWAGI ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że: 

1) Warunkiem realizacji przez Gminę Bolesławiec zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest 
jest uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

2) Zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec obejmuje tylko 
koszty demontażu, zbierania, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu                      
i wykonania nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości musi pokryć je we własnym zakresie. 

3) Po otrzymaniu przez Gminę Bolesławiec dofinansowania ze źródeł zewnętrznych jestem zobowiązany złożyć                         
w wyznaczonym terminie wniosek o przystąpienie do zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Bolesławiec. 

 
 
 

………………………………….…………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY (Imię i nazwisko) 
 

Uwaga: Powyższa deklaracja stanowi zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z realizacji zadania związanego                     
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec. 

 

Miejsce składania: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 5, parter 


