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sesji Rady Gminy Lichnowy 

 z dnia 25.04.2017r 
 

 

Uchwała nr XXIX/191/2017 
Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 25 kwietnia 2017 roku 
   
 
w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Lichnowy. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. 
zm.), uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W celu stworzenia mieszkańcom możliwości usunięcia i unieszkodliwiania w sposób 
bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska wyrobów zawierających azbest, ustala się 
zasady udzielania dotacji celowej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i 
sposób jej rozliczania na terenie Gminy Lichnowy, jak w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2 

 
1. Wybór zgłoszonych wniosków o udzielenie dotacji celowej dokonuje się w formie 
konkursu. 
2. Zasady przeprowadzenia konkursu, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, 
zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej, o której mowa w § 1 określa Regulamin 
konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy”, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 
Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa uchwała budżetowa. 

 
§ 4 

 
Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do przystępowania do konkursów 
organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa 
pomorskiego” w 2017 r. i kolejnych latach. 

 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy. 
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§ 6 

 
Uchyla się Uchwałę nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 marca 2017 
roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Lichnowy oraz Uchwałę nr XX/203/08 Rady Gminy Lichnowy z dnia 04 września 
2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom 
fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zwierających azbest, 
pochodzących z obiektów budowlanych. 
 

§ 7 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 
 
 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy 

 
                                                                                                                    Zbigniew Rybicki 
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Uzasadnienie 
 
Rada Gminy Lichnowy Uchwałą Nr XXIX/209/2012 z dnia 25.10.2012r. przyjęła do 
realizacji „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy 
na lata 2012-2032”. Głównym celem Programu jest zaplanowanie usunięcia wyrobów 
azbestowych z terenu Gminy Lichnowy i ich bezpieczne unieszkodliwienie.  
 
Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do końca 
2032 r. Za usunięcie wyrobów azbestowych odpowiedzialni są właściciele i użytkownicy 
obiektów, w których wykorzystywane są wyroby azbestowe.  
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wraz z 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program 
pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa 
pomorskiego”.  
 
Beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego województwa 
pomorskiego. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się na terenie gminy, w której została 
przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, a także posiadającej 
opracowany i uchwalony program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.  
 
Podjęcie uchwały określającej zasady udzielania dotacji, umożliwi Gminie Lichnowy 
pozyskanie środków w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
 
Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia 
dotacji celowej w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Lichnowy” jest zasadne.  
 
Rada Gminy Lichnowy przyjęła w dniu 28 marca 2017 Uchwałę nr XXVIII/185/2017 w 
sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy.  
Jednakże wobec uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku co do zasad 
udzielania i rozliczenia dotacji celowej koniecznym stało się opracowanie i przyjęcie 
zmienionych zasad. 
 
 
 

Wójt Gminy Lichnowy 
 
         Jan Michalski 

 



Załącznik  
do Uchwały nr XXIX/191/2017 

Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 25 kwietnia 2017r. 

 

Regulamin konkursu  
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy” 

 
§ 1 

 
1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację zadania 

polegającego na pokryciu kosztów związanych z: 
a) demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczaniem i unieszkodliwieniem 

odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych i innych 
elementów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i 
gospodarczych oraz budynków użyteczności publicznej znajdujących się na 
terenie gminy Lichnowy.  

b) transportem, zabezpieczaniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających 
azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie 
wysypiska, posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na 
terenie gminy Lichnowy. 

2. Celem dofinansowania jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania na 
ludzi i środowisko. 

3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem 
nowych pokryć dachowych. 

4. Dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego obiektu budowlanego. 
5. Środki finansowe na realizację zadania pochodzić będą z dotacji Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach 
konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa 
pomorskiego”, finansowanego w oparciu o Program priorytetowy Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej „NFOŚiGW”) pod 
nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest. 

 
§ 2 

 
1. O dofinansowanie ubiegać się mogą: 
a) jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, kościoły i 

związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 
ust. 4.  

b) spółki prawa cywilnego i handlowego;   
- zwane w dalszej części Właścicielem nieruchomości. 

2. Dofinansowanie przysługuje osobom mającym tytuł prawny do nieruchomości 
zlokalizowanej na terenie gminy Lichnowy, na której znajduje się azbest lub 
wyroby zawierające azbest. 

3. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych i prawnych, które we 
własnym zakresie dokonały czynności demontażu, transportu oraz 
przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 

4. W przypadku,  gdy budynek z którego zdejmowany będzie azbest jest związany z  
prowadzoną działalnością gospodarczą, pomoc uzyskana z tego Konkursu będzie 
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Pomocą de minimis i będzie udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji 
Wspólnoty Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 
24 grudnia 2013 r.). 

5. Pomoc dla podmiotów sektora produkcji rolnej na zadanie z zakresu usuwania  
azbestu  z budynków służących działalności rolniczej, udzielana będzie zgodnie z  
Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1408/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu WE w odniesieniu 
do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24 grudnia  
2013 r.). 

§ 3 
 

1. Prace związane z demontażem i transportem na uprawnione składowisko 
odpadów przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym 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 2004r., Nr 71, poz. 649 z późn. 
zm.); 

2. Prace, o których mowa w ust. 1 przeprowadzone zostaną przez Wykonawcę 
prac, wybranym przez Gminę Lichnowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 
2164 z późn. zm.).  

3. Właściciel nieruchomości objętej dofinansowaniem zobowiązany jest do 
udostępnienia jej w związku z realizacją zadania pracownikom Urzędu Gminy 
Lichnowy oraz wskazanemu przez Gminę Lichnowy Wykonawcy prac, na każdym 
etapie realizacji zadania poczynając od daty złożenia wniosku o przyznanie 
dofinansowania. 

4. Zebrane odpady zawierające azbest zostaną przekazane na składowisko 
docelowe (ostateczne miejsce unieszkodliwienia odpadów), posiadające 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie. 
 

§ 4 
 

1. Kwota dofinansowania zadania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, które 
należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności 
kosztowej wynoszącego:  

a) 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: 
demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;  

b) 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie 
transport i unieszkodliwienie odpadu.  

2. Przyjmuje się, że 1m2 powierzchni płyt azbestowo- cementowych waży 0,0135 
Mg (13,5kg). 

3. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: 
demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiana odpadów 
zawierających azbest.  

4. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się podatku VAT.  
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5. Właściciel nieruchomości objętej dofinansowaniem zobowiązany jest do 
pokrycia 15% kosztów kwalifikowanych, stanowiących jego wkład własny, 
a także podatku VAT od całości kosztów zadania. 

6. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie właściciel nieruchomości 
dokona wpłaty zaliczki w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych. 

7. Kwota dofinansowania uzależniona jest od oferty cenowej Wykonawcy prac, o 
którym mowa w  § 3 ust. 2. 

8. W przypadku, gdy koszt kwalifikowany zadania przekroczy kwotę 
wymienioną w ust. 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do 
pokrycia z własnych środków różnicę wynikającą z tego faktu. 

9. Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie łącznej powierzchni wyrobów 
zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych) usuniętych z obiektów 
budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko. 

 
§ 5 

 
1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego 

w §1 jest złożenie w Urzędzie Gminy Lichnowy wniosku na realizację prac 
związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających 
azbest (załącznik Nr 1 do Regulaminu) wraz z następującymi załącznikami: 

a) kserokopią tytułu prawnego do budynku, z którego usunięte będą elementy 
azbestowe. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, 
należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z 
usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w 
przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty;  

b) tytułem prawny do dysponowania nieruchomością w przypadku, gdy 
wnioskodawca nie jest jej właścicielem, 

c) mapą terenu z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku, 
d) deklaracją w zakresie współfinansowania zadania (załącznik nr 2 do 

Regulaminu);  
2. Podmiot, który zamierza skorzystać   z pomocy   de minimis zobowiązany jest do 

dostarczenia wraz z wnioskiem: 
a) wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady  

Ministrów z dnia 20.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji   przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z  2010 r., Nr 53, poz. 
311 z póź. zm.); 

b) oświadczenie lub zaświadczeń o pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w 
którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat; 

c) oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz  wszystkich  
zaświadczeń o pomocy  de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz dwóch 
poprzednich latach podatkowych lub oświadczeń o pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie. 

3. Podmiot ubiegający się   o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest 
zobowiązany do dostarczenia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

a) wypełnionego formularza stanowiącego załącznik  do rozporządzenia Rady 
Ministrów  z dnia  11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 
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podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. 
U. Z 2010 r. Nr 121, poz. 810); 

b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,  oraz  w ciągu 2 
poprzedzających  go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, lub 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

4. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie określonym w 
ogłoszeniu konkursu, podanym do publicznej wiadomości. 

5. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy 
Lichnowy przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy. Data stempla pocztowego 
może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego 
przekazania wniosku w terminie za pośrednictwem faxu lub poczty 
elektronicznej. 

6. Wnioski winny być kompletne, w innym przypadku nie będą rozpatrywane. 
7. Obowiązek wskazania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, 

o których mowa w aut. 1 lit. b) nie dotyczy wnioskujących wspólnot 
mieszkaniowych.  
 

§ 6 
 

1. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji wnioskodawca zostanie powiadomiony 
pisemnie. 

2. Właściciel nieruchomości, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o 
zakwalifikowaniu wniosku do realizacji, jest obowiązany do złożenia w 
Urzędzie Gminy Lichnowy: 

a) dowodu wpłaty zaliczki, w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych; 
b) kopii zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Malborku zamiaru rozpoczęcia 

robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; 
c) załącznika graficznego z zaznaczonym budynkiem będącym przedmiotem 

wniosku; 
d) w przypadku budynków ujętych w rejestrze zabytków województwa 

pomorskiego lub w gminnej ewidencji zabytków – kopii opinii Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. 

- stanowiących uzupełnienie do wniosku z § 5. 
3. Niedotrzymanie przez Właściciela nieruchomości terminu, o którym mowa w ust. 

2, skutkować będzie odstąpieniem przez Gminę Lichnowy od dofinansowania 
realizacji zadania. 

4. Zawarcie umowy o udzielenie dofinansowania z Właścicielem nieruchomości 
nastąpi przed przystąpieniem Wykonawcy prac do realizacji zadnia.  
 

§ 7 
 

1. Gmina Lichnowy zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Właściciela 
nieruchomości o danych Wykonawcy prac, a także o zaoferowanej kwocie netto 
za 1Mg odpadu zawierającego azbest. 

2. Wykonawca prac ma obowiązek przedłożyć Gminie Lichnowy następujące 
dokumenty, 
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- przed przystąpieniem do realizacji: 
a) kopię polisy ubezpieczeniowej;  
b) kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie do wykonywania działalności 

związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest; 
c) dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na 

zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu 
organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy 
oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu – np. potwierdzenie 
nadania; 

d) opracowany harmonogram prac, uzgodniony indywidualnie z Właścicielem 
nieruchomości, na której będą wykonywane;  
- po realizacji: 

e) oryginały dwustronnie podpisanych Protokołów odbioru prac z poszczególnych 
miejsc usuwania wyrobów zawierających azbest, 

f) oryginały Kart przekazania odpadów na składowisko docelowe z pieczątką 
składowiska. 

3. Prace związane z wykonaniem zadania zostaną przeprowadzone w terminie 
ustalonym przez Gminę Lichnowy oraz Wykonawcę prac w uzgodnieniu z 
Właścicielem nieruchomości. 

4. Terminem zakończenia zadania jest dzień przekazania odpadów na uprawnione 
składowisko, potwierdzone kartą przekazania odpadów. 

5. Prace niezakończone, we wskazanym w ust. 3 terminie, z winy właściciela 
nieruchomości, w szczególności w związku z brakiem udostępnienia 
nieruchomości w umownym terminie lub/i nieuzasadnioną zwłoką w odbiorze 
prac będą skutkować zapłatą kosztów zrealizowanego zadania przez właściciela 
nieruchomości bezpośrednio Wykonawcy prac. 

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zastąpienia we własnym 
zakresie usuniętych elementów azbestowych innymi materiałami 
budowlanymi oraz do zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. 
 

§ 8 
 

1. Rozliczenie zadnia nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku Gminy Lichnowy 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia wkładu własnego,  tzn. 
5% kosztów kwalifikowanych zadania oraz podatku VAT, w terminie 14 dni od 
otrzymania druku rozliczenia oraz faktury VAT. 

§ 9 
 

1. Realizacja zadania, a tym samym udzielenie dofinansowania jest uzależnione od 
przyznania środków Gminie Lichnowy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie na 
Regulamin konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 
terenu województwa pomorskiego” 



Załącznik  
do Uchwały nr XXIX/191/2017 

Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 25 kwietnia 2017r. 

 

3. Druki wniosku o dofinansowanie zadania są do pobrania w Urzędzie Gminy 
Lichnowy i na stronie internetowej www.lichnowy.pl w zakładce AZBEST. 

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki oraz 
pozostałej kwoty wkładu własnego na konto bankowe Gminy Lichnowy BS 
Malbork o/Szymankowo 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001. 

http://www.lichnowy.pl/


Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu  
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy”. 

 

       data ....................................................... 
 

W N I O S E K 
o dofinansowanie w ramach konkursu: 

 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy” 
 

1. Informacje dotyczące Wnioskodawcy: 
 
Imię i Nazwisko……………………………………………………………………….……………………………. 
 
dowód tożsamości ………………….. wydany przez ………………………………….…………………. 
 
PESEL………………………………………. 
 
Adres zamieszkania : 
 
miejscowość: ………………………………….…… kod pocztowy: …….. - …………… 
 
ulica: ………………………………………nr domu: …………nr lokalu: ………. 
  
telefon kontaktowy: …………………………………………………… 
 
adres email: ……………………………………………………………. 
 
2. Adres realizacji zadania: 
 
miejscowość: ………………………………   kod pocztowy: …….-…………..     
 
ulica: ……………………………………… nr domu :…………nr lokalu:……………… 
 
nr ewidencyjny działki: ………………   obręb: …………………………………………. 
 
3. Zakres planowanych prac (zaznaczyć właściwy): 
 demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest; 
 transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest  

 
4. 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) 
* w przypadku zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych należy określić skąd 
zostały usunięte 
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5. Powierzchnia: …………………….. m2 
 
6. Waga: ……………………………… kg 
(przyjmujemy, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg 
(13,5 kg)) 

 
7. Planowany termin przeprowadzenia prac: …………………………..r. 
 
8. Dokumenty wymagane w formie odrębnych załączników do niniejszego 

wniosku: 
a) kserokopia tytułu prawnego do budynku, z którego usunięte będą elementy 

azbestowe. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, 
należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z 
usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w 
przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty;  

b) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w przypadku, gdy wnioskodawca 
nie jest jej właścicielem (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych); 

c) mapa terenu z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku; 
d) deklaracją w zakresie współfinansowania zadania. 

 
 

                                                                            ………………………………………………… 
       data i czytelny podpis Wnioskodawcy 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się szczegółowymi zasadami relacji programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy 
zawartymi w Regulaminie konkursu. 
2. Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem* nieruchomości, z 
której planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest (nie dotyczy wspólnot 
mieszkaniowych). 
3. Oświadczam, że zadanie przedstawione we wniosku nie podlega finansowaniu 
(dofinansowaniu) z innego tytułu ani nie dotyczy wydatków finansowanych 
(dofinansowywanych) przez inne podmioty. 
 

     ………………………………………………… 
       data i czytelny podpis Wnioskodawcy 
 
 
* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu konkursu  
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy”. 

 

      

…………………………, dnia …………… r. 

…………………………………………… 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

DEKLARACJA 

 
W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach konkursu 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy 
zobowiązuję do pokrycia co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych, stanowiących 
wkład własny, a także do uiszczenia podatku VAT od całości kosztów zadania. 

 

 

 

……………………………………………… 

(Podpis wnioskodawcy)  
 


