
Załącznik nr 1
do Regulaminu udzielania pomocy 
mieszkańcom Gminy Adamów w 
usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest 

Wójt Gminy Adamów

WNIOSEK
O UDZIELENIE POMOCY W ZADANIACH ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU

CZĘŚĆ I – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

1. Informacja o Wnioskodawcy
a) osoba fizyczna:

- Imię: .................................................

- Nazwisko: ........................................

- Adres zameldowania:

nr domu:.................................. ,           nr mieszkania: ............................

kod pocztowy: .................,    miejscowość: ......................................,  telefon: ...................................

2. Lokalizacja i opis planowanych prac:

miejscowość: ........................................,     nr działki: ..........................................,

rodzaj materiału zawierającego azbest: ...........................................................,

planowana ilość wytworzonych odpadów zawierających azbest (w m2)...........................................,

planowany termin realizacji prac: .................................................................,

3. Informacje dodatkowe:
– Wyrażam zgodę na wejście na teren mojej posesji komisji powołanej przez Wójta Gminy 

Adamów w celu stwierdzenia zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
– Wyrażam zgodę na wejście na teren mojej posesji wykonawcy wyłonionego przez Urząd Gminy 

Adamów w wyniku procedury udzielania zamówienia publicznego,
– Oświadczam, że w bieżącym roku jestem zainteresowany usunięciem wyrobów azbestowych z 

mojej posesji,
– Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku składam świadomy/a, iż na 

podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 3.

– Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem udzielania pomocy mieszkańcom Gminy 



Adamów w usuwaniu wyrobów zawierających azbest i akceptuję określone w nim warunki 
udzielania pomocy.

.................................................................
         data i podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA KOMISJA

Opinia komisji: ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................

.............................................. dnia ................................

Podpisy komisji:

1. .............................................

2. .............................................

3. ..............................................

.................................................................
         data i podpis Wójta Gminy 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Adamów lub przesłać pocztą na adres Adamów 11b, 22-
442 Adamów w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy, podanym do wiadomości 
mieszkańców w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Wykaz niezbędnych 
dokumentów, które należy dołączyć do wniosku:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli 

zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania
– dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest do Starosty Powiatowego w Zamościu
– przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” o 

której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), 
najpóźniej do dnia złożenia wniosku


