
Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu! 

 Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru  Zgłosze ń lokalizacji  na 

usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu 

pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na tere nie województwa 

lubelskiego ", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.  

Nabór Zgłosze ń lokalizacji  będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.  

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, 

transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po 

zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź 

złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym 

zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalno ści azbestu   

z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia 

lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.  

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalno ści azbestu b ędzie przekazywane 

Właścicielowi do podpisania przez Wykonawc ę usuwaj ącego azbest z posesji. 

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można 

uzyskać wUrzędzie Gminy Stoczek Łukowski oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl 

 

Druki dokumentów niezb ędnych do naboru można pobrać ze strony: 

http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualno ści, ze strony internetowej Urz ędu 

Gminy (zakładka USUWANIE AZBESTU) lub w postaci papierowej w Urz ędzie Gminy 

(pakiety wyło żone przy skrzynce kontaktowej na korytarzu, I pi ętro). 

 

Wnioski o odbiór azbestu  można wysyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stoczek Łukowski, 

Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy, do 

wystawionej na korytarzu skrzynki.   

Ważne jest by wniosek był prawidłowo wypełniony, czytelnie podpisany i  zawierał wszystkie 

załączniki.  

Na prośbę wnioskodawcy, na miejscu może być sprawdzona prawidłowość wypełnienia  

wniosku. W tym celu, składając wniosek o odbiór azbestu w Urzędzie, należy skontaktować 

się telefonicznie z koordynatorem – nr tel 25 623 97 22.  

 
Osoba fizyczna ubiegaj ąca si ę o odbiór/ demonta ż azbestu obowi ązana jest w terminie 

naboru ( od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. ) złożyć nast ępujące dokumenty: 

1) zgłoszenie lokalizacji dotyczące nieruchomości na której znajdują się wyroby 

zawierające azbest, stanowiące załącznik nr 1  do  Regulaminu; 



2) w przypadku pokryć dachowych: potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię 

Zgłoszenia wykonania robót budowlanych związanych  

z usunięciem wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć 

dachowych na budynkach wraz z Oświadczeniem Wnioskodawcy, stanowiącym 

załącznik nr 1a  do Regulaminu, iż organ lub instytucja do której zostało dostarczone 

Zgłoszenie, nie złożyła sprzeciwu (albo zaświadczenie organu administracji 

architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu) lub 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię prawomocnego pozwolenia na 

rozbiórkę budynku lub przebudowę dachu złożonego do właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej; 

3) w przypadku azbestu pozostającego na gruncie: kserokopię Oświadczenia Wykonawcy 

demontażu lub Wnioskodawcy  o  przeprowadzeniu demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 

rozporządzenia 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. Nr 71 poz. 649, z późn. zm.), stanowiące załącznik nr 2a  

do Regulaminu - nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów zawierających azbest 

zdemontowanych przed 6.05.2004 r.; 

 

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskaj ą 

wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgł oszeń lokalizacji osób  

z poprzednich trzech naborów. 

 


