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URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH 
ul. Strzelców Bytomskich 3 • 44-120 Pyskowice

Wnioskodawca
(nazwisko i imię lub nazwa firmy) 

adres:  
 (ulica, nr lokalu) 

 (kod pocztowy, miasto) 

telefon:
(stacjonarny, komórkowy) 

PESEL NIP1)

  (osoba fizyczna)      (firma) 

WNIOSEK 
o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z odbiorem, 

transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest

potwierdzenie wpływu 

1) Nie dotyczy:  
 - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 
 - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.  

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

BI-1.1.F

Wnioskuję o przyznanie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne związane z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów  
zawierających azbest.

1. Adres nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe:

2. Nazwa obrębu i nr działki (nr KW):

3. Orientacyjna ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione:

Lp. źródło pochodzenia wyrobów 
 zawierających azbest

rodzaj i ilość budynków z 
których będzie usuwany 
azbest (np. mieszkalny,itp.)

2materiały zawierające 
azbest objęte wnioskiem

ilość wyrażona w m 
lub w tonach

RAZEM:

1.  wyroby azbestowe do demontażu 
 z budynków  

  Pyskowice, dnia ………………… ……………………….………………. 
podpis wnioskodawcy 

 

1.   ............................................................ 
2.   ............................................................  
3.   ............................................................

ZAŁĄCZNIKI:


bip2
2012
BI
9.0.0.2.20101008.1.734229
Wydział  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Pyskowice BOI	     32 332-60-00
tel.:
32 332-60-13
faks:
32 332-60-02 
e-mail:
sekap@pyskowice.pl  
1/1
URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH 
ul. Strzelców Bytomskich 3 • 44-120 Pyskowice
Wnioskodawca
(nazwisko i imię lub nazwa firmy) 
adres:  
 (ulica, nr lokalu) 
 (kod pocztowy, miasto) 
telefon:
(stacjonarny, komórkowy) 
PESEL 
NIP
1)
  (osoba fizyczna)                                      (firma)                                    
WNIOSEK 
o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest
.\SEKAP\szablony pdf\Herb mały.jpg
potwierdzenie wpływu 
1) Nie dotyczy: 
         - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
         - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.  
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podpis wnioskodawcy
 
1.   ............................................................
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