
Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 26/2015 

Burmistrza Miasta Lęborka 

z dnia 10.03.2015 r. 

 

 
 

 

Wniosek nr ………………………………….. 
(wypełnia pracownik Urzędu Miejskiego w Lęborku) 
 

 

 

 

Data wpływu 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Lęborka 

 

 

Wniosek o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest 
 

 

1. Podmiot uprawniony: 

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

Imię: …………………………… nazwisko: …………………………………………… 

NIP: ……. - ……. - ….. - ….. 

PESEL: ……………………... 

Seria i numer dowodu osobistego: ……………………….. 

Data wydania dowodu osobistego: ……………………….. 

Organ wydający dowód osobisty: …………………………………………………………….. 

Adres: 

kod pocztowy: ………………… miejscowość: …….……………………………………… 

ulica: ……………….…………………………… nr domu: …….. nr mieszkania: .............. 

telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………… 

adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………….     

2. Adres realizacji zadania: 

kod pocztowy: ………………… miejscowość: …….……………………………………… 

ulica: ……………….…………………………… nr domu: …….. nr mieszkania: .............. 

numer ewidencyjny działki: …………………….., obręb …………………………………. 

3. Źródło pochodzenia odpadu zawierającego azbest (zaznaczyć właściwe): 

budynek mieszkalny jednorodzinny 

budynek mieszkalny wielorodzinny 

budynek gospodarczy 

budynek garażowy 



płyty luzem na posesji 

inne ………………………………………………………………………………………… 

   (określić właściwe źródło) 

4. Zastosowanie (zaznaczyć właściwe): 

pokrycie dachu 

pokrycie elewacji 

inne ………………………………………………………………………………………… 

   (określić właściwe zastosowanie) 

5. Zakres planowanych prac (zaznaczyć właściwy): 

demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 

transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 

6. Powierzchnia: …………………… m2 

7. Waga: …………………. kg 

(przyjąć, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg) 

8. Orientacyjny koszt kwalifikowany zadania brutto: ………………………… zł 

(obliczony zgodnie z § 4 ust. 2 „Szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork”) 

9. Planowany termin przeprowadzenia prac:  

      (czerwiec – październik 2015 r., jednak nie później niż do 31 października 2015 r.)   

 

 

 

10. Załączniki do wniosku: 

1) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 

zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) – wypełniony druk Załącznika nr 

1 do wniosku, 

2) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U Nr 71, 

poz. 649 z późn. zm.) – wypełniony druk Załącznika nr 2 do wniosku, 

3) kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (w przypadku wspólnoty 

mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty), 

4) dokumentacja fotograficzna obrazująca stan wyrobów zawierających azbest, o dofinansowanie usunięcia 

których występuje podmiot uprawniony, 

5) mapa terenu z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku, 

6) ewentualne pełnomocnictwo udzielone przez współwłaścicieli nieruchomości, z której planuje się usunięcie 

wyrobów zawierających azbest* 

 

 

 

 



11. Oświadczenia wnioskodawcy: 

a. Zobowiązuję się dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Lęborku dokumentację fotograficzną w/w 

obiektu (miejsca) przedstawiającą stan po zakończeniu prac. 

b. Zapoznałam/em się ze Szczegółowymi zasadami realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork  

c. Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości, z której planuje się 

usunięcie wyrobów zawierających azbest. 

d. Wyrażam zgodę na wejście na teren mojej nieruchomości wykonawcy wyłonionemu w drodze 

przetargu na realizację zadania objętego ww. zasadami. 

e. Oświadczam, że zadanie przedstawione we wniosku nie podlega finansowaniu (dofinansowaniu) z 

innego tytułu ani nie dotyczy wydatków finansowanych (dofinansowanych) przez inne podmioty. 

f. Oświadczam, że nieruchomość, z której będą usunięte wyroby zawierające azbest, nie jest związana z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. 

g. Zobowiązuję się do uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych z Wydziału 

Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku. 

h. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów 

zawierających azbest, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych. 

i. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 118.) w zakresie realizacji niniejszego 

wniosku. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy lub zatajenie prawdy, 

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, 

zamieszczonych we wniosku. 

 

 

 

 

 

 

Lębork, dnia ………………………..  ………………………………… 

                                     Podpis Podmiotu uprawnionego 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opinia Komisji do spraw rozpatrywania wniosków  

o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Lębork, dnia ……………………………….. 

 

Podpisy:  

przewodnicząca Komisji: …………………………………… 

 sekretarz Komisji: …………………………………… 

 członek Komisji: …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


