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Załącznik nr 2 

Do Regulaminu dofinansowania pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców z terenu 

Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK  

dla Jednostki Samorządu Terytorialnego  

o sfinansowanie Jednostce Samorządu Terytorialnego usługi usuwania wyrobów  zawierających azbest z 

posesji położonych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 

wraz z zakupem pokrycia dachowego  

 

CZĘŚĆ I – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

1. Dane wnioskodawcy: 

a) Nazwa jednostki samorządowej: ……………………………………………………………. 

b) siedziba: …………………………………………………………………………………….. 

kod pocztowy…………………………………….., tel. Kontaktowy……………………………  

1.  NIP ......................... REGON , wpisana do KRS/EDG ................... pod nr ................................. 

 

2. Adres realizacji przedsięwzięcia (lokalizacja eternitu): 

ulica ...................................................................................................... nr domu .................................. 

miejscowość ............................................................... kod pocztowy ..................................................  

numer ewidencyjny działki,  na której zlokalizowany jest azbest ................ , obręb…………………. 

3. Opis przedsięwzięcia: 

1) Rodzaj eternitu i jego ilość: 

falisty ……………… m2,   

płaski ……………… m2,     

2) Rodzaj budynku:  

 

   lokal socjalny, noclegownia, dom dla bezdomnych, mieszkanie chronione, lokal                            

   wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie stanowiące lokali socjalnych. 
           liczba osób zamieszkujących w budynku (niewłaściwe skreślić) 

Pozostałe ustalenia .............................................................................................................................. 

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

 

 

 

 

 

 

WYPEŁNIA BIURO ZWIĄZKU: 

Data rejestracji ...................................................... 

Wpisano do rejestru wniosków pod nr ................ 

 

 

 

Pieczęć  
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Załączniki do wniosku: 

 

1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. 

2. Dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest do Starostwa Powiatowego w Lubartowie-kserokopia pisma ze starostwa powiatowego 

o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-

cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu lub pozwolenie na 

rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa 

powiatowego (nie dotyczy przypadku usunięcia płyt azbestowo-cementowych, pochodzących 

z demontażu pokryć dachowych przed 2004 r.) wraz z mapką ewidencyjną działki z 

oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku. 

3. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 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 t (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31), złożonej wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi), zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do Regulaminu. 

4. Ocena stanu 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. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz  162 poz. 1089), zgodnie ze wzorem określonym w 

załączniku nr 8 do Regulaminu. 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………….oświadczam, że: 

1. Jestem uprawniony/a do złożenia niniejszego wniosku oraz posiadam prawo do dysponowania 

nieruchomością, której dotyczy wniosek na cele związane z realizacją Projektu. 

2. Zapoznałem/am się z treścią Regulamin dofinansowania pokrycia dachowego dla najuboższych 

mieszkańców z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej   i akceptuję 

wszystkie postanowienia w nim zawarte. 

3. Nie przystąpiłem/am do innego projektu finansowanego z środków zewnętrznych (np. Unii 

Europejskiej) w tym w szczególności pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy na realizację zadań określonych w Regulaminie.   

4. Na terenie nieruchomości, której dotyczy wniosek nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

5. Nie będę wysuwał/a w stosunku do Instytucji Realizującej żadnych roszczeń związanych z 

realizacją niniejszego wniosku. 

6. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie 

dofinansowania na wykonanie nowego pokrycia dachowego dla potrzeb rekrutacji do Projekt, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

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

(data i podpis Wnioskodawcy 
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Wniosek Beneficjenta Ostatecznego 

o nieodpłatne przyznanie blachy standardowej  na nowe pokrycie dachowe 

 

W imieniu jednostki samorządowej (nazwa JST) ………………………………........................... 

proszę o przyznanie ……………….. m² blachy standardowej wraz z niezbędnymi do montażu 

elementami, na nowe pokrycie w miejsce zdemontowanego pokrycia dachowego zawierającego 

azbest na budynku (rodzaj budynku)……………………………………………………………… 

znajdującym się na nieruchomości położonej w…………………………………………................ 

 

Opis przeznaczenia budynku: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

(data i podpis Wnioskodawcy 

             

 

 

 

                                                           OŚWIADCZENIE  

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu 

Karnego, który brzmi: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód  w postępowaniu 

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 

lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, oświadczam, że jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych.  

   

 

 

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

(data i podpis Wnioskodawcy 
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CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA BIURO ZWIĄZKU 

 

Opinia przedstawicieli Biura Związku po weryfikacji I stopnia - formalnej ocenie wniosku: 

 

wniosek poprawny pod względem formalnym, opiniuję pozytywnie 

wniosek opiniuję negatywnie 

…………………………………………………………………………………………………… 
(uzasadnienie) 

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

             

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

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

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

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

                               (data i podpis) 

CZĘŚĆ III – WYPEŁNIA KOMISJA 

 

Opinia Komisji po weryfikacji II stopnia – merytorycznej ocenie wniosku: 

 

 

wniosek poprawny, opiniujemy pozytywnie, 

wniosek niepoprawny, opiniujemy negatywnie, 

 

Uzasadnienie: 

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

             

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

             

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

             

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

             

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

             

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

             

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

             

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

           

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

             

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

             

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

             

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

             

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

             

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

             

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

                             

Podpisy członków Komisji: 

1. ............................................................................ - .......................................... -................................. 

(Imię i nazwisko)                  (funkcja w Komisji)                   (podpis) 

2. ........................................................................... - .......................................... - ..................................... 

(Imię i nazwisko)                  (funkcja w Komisji)                   (podpis) 

 

3. ............................................................................ - .......................................... - .................................... 
(Imię i nazwisko)                  (funkcja w Komisji)                   (podpis) 

 

4. ............................................................................ - .......................................... - ..................................... 
(Imię i nazwisko)                  (funkcja w Komisji)                   (podpis) 

 

 

5. ............................................................................ - .......................................... - ..................................... 
(Imię i nazwisko)                  (funkcja w Komisji)                   (podpis) 

 

6. ............................................................................ - .......................................... - ..................................... 

(Imię i nazwisko)                  (funkcja w Komisji)                   (podpis) 

 

7. .......................................................................... - .......................................... -..................................... 

 
(Imię i nazwisko)                  (funkcja w Komisji)                   (podpis) 

 

8. ............................................................................ - .......................................... - ..................................... 

 

(Imię i nazwisko)                  (funkcja w Komisji)                   (podpis) 

 

 

............................................................................. 
        (Miejscowość i data) 

 

 

 

 

 

 

 

 


