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Łask, dn.          .          .2022 r. 
Wnioskodawca 

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

....................................................................... 
(imię i nazwisko) 

Burmistrz Łasku 
Adres do koresp ............................................. 

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

Telefon .......................................................... 

 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA DEMONTAŻ I USUNIĘCIE WYROBÓW 

 ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŁASK 

 
1. Określenie nieruchomości, na której ma być wykonane wnioskowane 

przedsięwzięcie: 

 

Adres: ................................................................................................................................................................. 

Numer ewidencyjny działki: ..............................................................., obręb: .................................................. 

Tytuł prawa do nieruchomości (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik 

wieczysty): ……………………......................................................................................................................... 

2. Rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach dofinansowania: (właściwe  

zaznaczyć znakiem X) 

 

□ Demontaż: 

      □ budynek mieszkalny: □ budynek gospodarczy / inny*………………. 

       - ilość azbestu: ................. m2   - ilość azbestu: ................ m2 

       - rodzaj azbestu: płyty faliste / płyty płaskie*   - rodzaj azbestu: płyty faliste / płyty płaskie* 
       - planowany termin demontażu**:   - planowany termin demontażu**: 

         .....................................................     ..................................................... 
 
□ Usunięcie odpadów wcześniej zdjętych z obiektów i składowanych na nieruchomości (odpady luzem): 

       - ilość azbestu: .................. m2 

       - rodzaj azbestu: płyty faliste / płyty płaskie* 
 
_____________________ 
* niepotrzebne skreślić 
** nie może być później niż do dnia 31.10.2022 r. z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
 
Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
2. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku oraz firmie 

działającej na zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań 
związanych z realizacją wnioskowanych prac. 

 
 
 
 

..................................................... 
 (podpis wnioskodawcy) 
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Informacje dodatkowe: 

 Po złożeniu wniosku należy niezwłocznie przesłać na adres e-mail Urzędu Miejskiego w Łasku 
(um@lask.pl) zdjęcie wyrobów zawierających azbest wraz z oznaczeniem nieruchomości, na której się 
znajduje.  

 W przypadku demontażu pokrycia dachowego do wniosku należy dołączyć kserokopię pozwolenia na 
budowę lub rozbiórkę budynku bądź kserokopię zgłoszenia wykonania robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę (z adnotacją, że zostało przyjęte bez zastrzeżeń) - wydane przez 
Starostę Łaskiego (Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji, 98-100 Łask, ul. Narutowicza 17).  

 W przypadku, gdy usunięcie wyrobów zawierających azbest związane jest z działalnością gospodarczą, 
w tym działalnością rolniczą, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o nieprzyznaniu pomocy  
de minimis, bądź formularz o otrzymaniu takiej pomocy. 

 W przypadku, gdy usunięcie wyrobów zawierających azbest następuje z obiektu, w którym nie jest 
prowadzona działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza, należy do wniosku należy dołączyć 
stosowne oświadczenie. 

 Dofinansowaniu podlegają, jedynie te wyroby, co do których została złożona „Informacja o wyrobach 

zawierających azbest” i znajdują się w Bazie Azbestowej.  

 Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Warunkiem realizacji programu 
usuwania azbestu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy Łask o udzielenie dofinansowania 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

 Przy składaniu wniosku należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na 
wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe, a także ewentualny remont, 
rozbiórkę lub budowę nowej więźby dachowej.  

 Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy dotyczące prawnej możliwości odliczenia 
podatku VAT. 

 Realizacja programu nie obejmuje finansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów 
azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników. Dofinansowanie do usunięcia wyrobów 
zawierających azbest będzie możliwe jedynie po podpisaniu umowy z Gminą Łask. 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100, Łask,  
NIP: 8311575675, tel.: 43 676 83 00, e-mail: um@lask.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony 
Danych: iod@lask.pl. 
Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest złożenie wniosek o dofinansowanie na 
demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi i jego rozliczenie. 
Dane będą udostępniane Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi oraz firmie realizującej zadanie. 
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez nieograniczony okres. 
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, przy czym przysługuje Państwu 
możliwość jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego 
wcześniej.  
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. 
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo 
skorzystać z przysługujących kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych 

jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie 
występuje profilowanie. 

 
 
 
 

……....………….…………………… 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 


