
 
…………………………………………… 

Imię i nazwisko lub nazwa 

…………………………………………… 

Adres 

…………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

 

Burmistrz Miasta Lipna 

Plac Dekerta 8 

87-600 Lipno 

 

 

Wniosek 

o przyznanie dofinansowania na realizacje zadania związanego z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Lipna 

w 2016 roku 

 

1. Lokalizacja planowanych prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających 

azbest: 

a) Adres nieruchomości: ……………………………………………………………………… 

b) Numer działki ewidencyjnej: ………………………………, obręb nr …………………… 

c) Właściciel nieruchomości (zgodnie z tytułem prawnym władania nieruchomością): 

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

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

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

 

2. Rodzaj usuwanych wyrobów: 

  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

  płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 

  inne (podać jakie) …………………………………………………………………………. 

 

3. Szacowana ilość usuwanych wyrobów (w m² lub Mg): 

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

 

4. Planowany termin realizacji prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających 

azbest: 

Od …………… 2016 r. do …………… 2016 r. – okres nie dłuższy niż 7 dni na zdjęcie 

jednego pokrycia (nie później niż do 23 września 2016 r.). 

 

 

 

Lipno, dnia ………………      …………………………… 
podpis wnioskodawcy

 



Załączniki do wniosku: 

1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej)  

z której ma być usuwany azbest oraz zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania (jeżeli 

wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem).  

2) Dokument potwierdzający zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest, skierowany do Starosty Powiatowego w Lipnie wraz  

z adnotacją o braku sprzeciwu ww. Organu. 

3) Mapa ewidencyjna lub mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym obiektem (kopia). 

4) Informacja o wyrobach zawierających azbest. 

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

6) Oświadczenie o zapoznaniu się z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna nr 59/2015 z dnia 

20.10.2015 r. i akceptacja jego postanowień. 

7) Oświadczenie deklarujące realizację zadania polegającego na demontażu, zabezpieczeniu  

i utylizacji azbestu przy dofinansowaniu w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz wykonanie we własnym zakresie nowego 

pokrycia dachowego. 

 


