
 

*niepotrzebne skreślić 

Jerzmanowice, dnia …………………….…… 
 

……………………………………………………… 

Imię i Nazwisko 

………………………………………………………                  Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

Adres zamieszkania                                                                                32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 22 

………………………………………………………                           

Numer telefonu kontaktowego 
 
                                                                                          

WNIOSEK   
o dofinansowanie odbioru wyrobów zawierających azbest na lata 2018 - 2020  

 
w ramach projektu „ Odbiór i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu  

Gminy Jerzmanowice-Przeginia” 
współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020  

 
 
  
1. Adres nieruchomości gdzie jest lub będzie złożony odpad zawierający azbest.  
………………………………………………………………………………………………….………...  

(ulica, miejscowość, numer ewidencyjny działki) 
  
2. Opis złożonego odpadu zawierającego azbest.  
 

Wielkość powierzchni zdemontowanej Określenie wagi zdemontowanych odpadów 
zawierających azbest w tonach 

 
……..…………….…… m2 

 
…………………… Mg 

Rodzaj wyrobów zawierających azbest Rodzaj budynku z którego został zdjęty odpad 
 Płyty faliste  
 Płyty płaskie  
 Inne (wpisać jaki)…………………………..  

 Budynek mieszkalny  
 Gospodarczy  
 Inny………………………………..  

 
 Oświadczam, że odpady zawierające azbest zostały/zostanie złożony w terminie do dnia ………………* 
na terenie do którego posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, w miejscu gdzie istnieje możliwość 
dojazdu samochodem ciężarowym.  
Jednocześnie oświadczam, że: 
- jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikających z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 
w brzmieniu: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności.”,    
- wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych zbieranych w ramach realizacji 
ww. projektu, prowadzone w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.- o ochronie danych osobowych  
(t.j. Dz.U.  z  2016 r.  poz. 922 ze zm.). Zostałem/-am poinformowany (-a), że dane te zostaną udostępnione firmie 
realizującej na zlecenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia usługę załadunku, transportu i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych i elewacji obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości 
stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. W związku z powyższym 
mam świadomość o celu ich zbierania, a także prawie wglądu do swoich danych i możliwości ich poprawiania.  
 
           ………………………………………. 

          (czytelny podpis wnioskodawcy) 


