
 
 

WNIOSEK 

o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierający azbest, pochodzących         

z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubsko. 

 

Nr sprawy: ……………………..        Lubsko, dnia………………………… 

      

            Burmistrz Lubska 

                   Pl. Wolności 1 

                   68-300 Lubsko 

 

I CZĘŚĆ- WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

 Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela/posiadacza budynku /działki): 

Imię …………………………………………………………………………………………...… 

Nazwisko………………………………………………………………………………………... 

 Adres zameldowania wnioskodawcy: 

Ulica …………………………………………………………….nr domu ……………………………… 

Kod pocztowy ………………… miejscowość ………………………………………………………… 

Tel. Kontaktowy …………………………………………………………………………………………. 

 Lokalizacja planowanych prac: ………………………………............................................... 

 Obręb i numer działki: …………………………………………………………………………… 

 Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują: 
a) budynek mieszkalny   d) budynek gospodarczy ( stodoła / obora)                 
b) budynek garażowy   e) budynek użyteczności publicznej                            
c) inne 

Wnoszę o dofinansowanie* : 

a) kosztów demontażu, zbierania,  transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w 
trakcie wymiany pokryć dachowych 

b) kosztów zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierający azbest pozyskanych w 
trakcie wymiany pokryć dachowych 

 Charakterystyka prac- usuwania azbestu obejmuje: 
 

 płyty dachowe – płaskie / faliste  b) płyty elewacyjne - płaskie / faliste 
 

 Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [ m
2
 lub kg]: ………………………………. 

 Planowany termin realizacji prac: od dnia ………………….. do dnia ……………………............. 

 Wyrażam zgodę na: 
A) demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 
B) zbieranie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pozyskanych w trakcie 

wymiany pokryć dachowych 

C) przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb i w związku z realizacją niniejszego 
wniosku. 

 

………………………………………… 

       (podpis wnioskodawcy) 

 



 
 

II CZĘŚĆ – WYPEŁNIA KOMISJA: 

Opinia komisji i kwalifikacja wniosku: 

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

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

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

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

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

 

Podpis członków Komisji: 

1) ………………………………………..    3) ………………………………......... 

2) ……………………………………….    4) …………………………………….. 

III CZĘŚĆ – POTWIERDZENIE WYKONIA PRAC (wypełnia Komisja): 

Opinia Komisji: 

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

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

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

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

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

Podpis członków Komisji: 

1) ……………………………………….. 3) ………………………………......... 

2) ………………………………………. 4) …………………………………….. 

Wymagane załączniki do wniosku: 

1) Tytuł prawny (kserokopię odpisu z księgi wieczystej lub aktu notarialnego, wypis z rejestru 
gruntów) do terenu, z którego będą usuwane odpady zawierające azbest. 

2) Zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających 
azbest, w przypadku obiektu do którego tytuł prawny posiada kilka osób. 

3) Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. 
4) Kopia potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Żarach zamiaru usunięcia 

wyrobów zawierających azbest z budynków, dokonanym na 30 dni przed planowanym 
rozpoczęciem robót lub kopia pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki lub 
zmiany jego wyglądu. 

5) Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone               
( po zakończeniu robót). 

 

 



 
 

Informacja o wyrobach zawierających1) i miejscu ich wykorzystania. 

 Miejsce, adres, nr działki, nr obrębu ewidencyjnego 

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

 Właściciel, zarządca, użytkownik * ……………………………………………………………………… 

nazwisko,imię,adres……………………………………………………………………………………… 

 Tytuł własności ……………………………………………………………………………………............ 

 Nazwa/rodzaj wyrobu
2) 

…………………………………………………………………………………… 

 Ilość (m
2
,tony,)

3)
…………………………………………………………………………………………….. 

 Przydatność do dalszej eksploatacj
4)

 ……………………………………………………………………. 

 Przewidywany termin usunięcia wyrobu…………………………………………………………………. 

a) Okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu
5)

……………………………………………………… 

b) Całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ……………………………….. 

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

 Inne, istotne informacje o wyrobach
6) 

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

 

Data………………………………..    …………………………………… 

          Podpis 

Objaśnienia: 

*-niepotrzebne skreślić
 

1)
Za wyrób zawierający azbest, uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lun wyższym od 0,1,% 

azbestu.
 

2)
Przy określaniu wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

 Płyty azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

 Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

 Rury i złącza azbestowo-cementowe, 

 Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

 Wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

 Przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

 Szczeliwa azbestowe, 

 Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

 Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

 Papier i tektura, 
 Inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione.

 

3)
Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury)

 

4) 
Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest’ – 

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów 

bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.
 

5)
 Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie 

dopuszczania wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.
 

6)
Np. informacje o oznaczenie na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego 

azbest. 
                                                                          
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
………………………………………………. 

Miejscowość,  data   
 
 

………………………………………………………. 
Imię i nazwisko  
 

 

……………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyroby zawierające azbest pochodzą z 

dachu budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w 

rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

 

 

 

       …………………………………… 

       Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest 1) których wykorzystywanie 

zostało zakończone. 

 

1. Miejsce, adres………………………………………………………………………………………. 

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

2. Właściciel, zarządca, użytkownik* …………………………………………............................... 

 Osoba prawna – nazwa, adres ………………………………………………………………. 

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

 Osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres ……………………………………………………. 

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

3. Tytuł własności ……………………………………………………………………………………... 

4. Nazwa/rodzaj wyrobu
2)

…………………………………………………………………………….. 

5. Ilość (m
2
, tony)

3)
 ……………………………………………………………………………………. 

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów…………………………………………………… 

7. Planowanie usunięcia wyrobów ………………………………………………………………….. 

a. sposób …………………………………………………………………………………………. 

b. przez kogo ……………………………………………………………………………………... 

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

c. termin …………………………………………………………………………………………… 

8. inne, istotne informacje o wyrobach
4)

 …………………………………………………………..... 

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

 

 

Data ……………………………….    …………………………………

              Podpis 

Objaśnienia: 

*-niepotrzebne skreślić
 

1)
Za wyrób zawierający azbest, uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

 

2)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

  • Płyty azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
  • Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
  • Rury i złącza azbestowo-cementowe, 
  • Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
  • Wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
  • Przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
  • Szczeliwa azbestowe, 
  • Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
  • Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
  • Papier i tektura, 
  •   Inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione.

 

3)
Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

 

4) 
Np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym. 


