
WNIOSEK 
na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z 

nieruchomości znajdujących się na terenie  
gminy Tarnów Opolski 

 
 

1. Dane Wnioskodawcy/ów i adres realizacji zadania: 
1) imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy/ów:………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 
2)  pełny adres zamieszkania bądź siedziba Wnioskodawcy/ów:…………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
3)  telefon kontaktowy:……………………………………………………………………… 
4) seria i nr dowodu osobistego: …………………………………………………… 

wydany przez: ……………………………………………………………………............. 
5)  PESEL:…………………………………………………………………………………... 
6) dokładny adres nieruchomości objętej usuwaniem azbestu: 
a) adres: ……………………………………………….…………………………………..... 
b) nr ewidencyjny działki: …………… k.m.:………. obręb: ……………………………... 

 
2.   Forma własności*) 

� osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej 
� osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (na terenie nieruchomości, której 

dotyczy wniosek) 
� rolnik, 
� przedsiębiorca  
� inny, jaki …………………………………………………………………………………. 

 
3.   Rodzaj zabudowy*): 

� budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą 
� budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą 

 
4.   Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe*): 

� budynek gospodarczy (np. garaż, obora) 
� budynek mieszkalny 
� budynek przemysłowy 
� budynek mieszkalno-gospodarczy 
� inny? Jaki ………………………………………………………………………………… 

 
5.  Lokalizacja wyrobów azbestowych na terenie nieruchomości (dach/elewacja/inne): 

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

6.  Wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/likwidacji (m2): ……………………....... 
 
 



7.  Zakres prac objętych wnioskiem*): 
� demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 
� transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 
� inne ………………………………………………………………………………………. 

8. Ja niżej podpisany oświadczam, że: 
 
a) w przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu oraz NFOŚiGW w 

Warszawie dla zadania usuwania azbestu z terenu nieruchomości, której jestem 
właścicielem, poniosę pozostałe koszty realizacji zadania, które nie zostały objęte 
dotacją; 

b) w przypadku wystąpienia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż 
zadeklarowane przeze mnie w złożonym wniosku oświadczam, iż pokryję z własnych 
środków kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy rzeczywistą a zadeklarowaną ilością 
utylizowanego azbestu; 

c) wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą; 
d) posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby/odpady 

zawierające azbest 
e) wyrażam zgodę na wejście wybranej przez urząd firmy zajmującej się demontażem, 

transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest na teren mojej posesji 
f) zostałam/em poinformowany, że zadanie związane z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Tarnów Opolski nie obejmuje zakupu i wykonania 
nowego pokrycia dachowego. 

 

 

........………………………………… 
(czytelny podpis Wnioskodawcy/ów) 

 
 
 

 
*)- zaznaczyć właściwe 

 


