
URZĄD GMINY LANCKORONA 

Ul. Krakowska 8 

34-143 Lanckorona 

Tel. 33 8763595 

WNIOSEK  
o sfinansowanie prac związanych z pakowaniem, transportem oraz złożeniem na uprawnionym składowisku wyrobów 

zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji z gospodarstw jednorodzinnych i 

wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej, usytuowanych na terenie gminy Lanckorona 

 

(wniosek należy wypełnić drukiem) 

 

1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy (właściciela budynku/działki) 

 

Imię Nazwisko.................................................................................................................  

 

PESEL ............................................................................................................................ 

 

2. Adres zameldowania wnioskodawcy 

 

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

 

tel. kontaktowy.................................................................................................................. 

 

3. Lokalizacja planowanych prac  

 

........................................................................................................................................... 

4. Obręb i nr działki  

 

........................................................................................................................................... 

5. Rodzaj wyrobu (zaznaczyć właściwe): płyty azbestowo-cementowe płaskie / płyty azbestowo-cementowe faliste 

(eternit)/ inne (jakie)  

 

............................................................................................................................ 
6. Wyroby azbestowe zostaną zdemontowane z (określić rodzaj obiektu budowlanego np. 
budynek mieszkalny/gospodarczy) : 
 
........................................................................................................................... 

7. Ilość wyrobów zawierających azbest [m2, kg lub mb]  

 

............................................................................................................................ 

8. Planowany termin realizacji prac 

 

…………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam, że wyroby zawierające azbest a będące przedmiotem wniosku zostaną usunięte z części 
obiektu budowlanego, która nie jest wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej. 
Świadom/Świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość wszystkich danych zamieszczonych w niniejszym 
wniosku o dofinansowanie. 
 

 

 

data i podpis …………………………………………………………………………. 
 
Załączniki : 
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości 
2. Wypełniony druk „Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania”. 
 

Wniosek należy złożyć w URZĘDZIE GMINY LANCKORONA Ul. Krakowska 8 



Załącznik nr 1 

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

Imię, nazwisko, adres, telefon 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do budynku/ów znajdujących się na 
działce o numerze ewidencyjnym ……………………………….,  
obręb ………………………………………………………………… w gminie Lanckorona, które 
pokryte są materiałami zawierającymi azbest. 
 
 
Lanckorona, dnia ……………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………….. 
Podpis  



ZAŁĄCZNIK Nr 2

INFORMACJA  O  WYROBACH  ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST1)  I  MIEJSCU  ICH 
WYKORZYSTYWANIA

1 Miejsce, adres

2 Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) Osoba prawna - nazwa, adres,

b) Osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres
3 Tytuł własności

4 Nazwa, rodzaj wyrobu2)

5 Ilość (m2, tony)3)

6 Przydatność do dalszej eksploatacji4)

7 Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5)

b)  całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji
8 Inne istotne informacje4)

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 płaskie stosowane w budownictwie,

-   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, tektura,

-   inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
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 postawie  corocznego rozporządzenia  ministra  właściwego  do  spraw gospodarki  w  sprawie  dopuszczenia  wyrobów 

zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.
6)  Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest




