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ZAŁĄCZNIKI  

do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

dla Gminy Lubanie na lata 2011 - 2032 

 

 
 

1. Inwentaryzacja rodzaju, ilości i miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających 

azbest na terenie gminy Lubanie. 

 

2. Wykaz podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu włocławskiego, które 

uzyskały wymagane prawem ochrony środowiska decyzje Starosty Włocławskiego w zakresie 

usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

3. Projekt regulaminu dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

4. Wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu. 

 

5. Pismo przekazane wszystkim mieszkańcom Gminy Lubanie przez doręczenie do rąk własnych 

lub pozostawienie w miejscu widocznym na posesji w przypadku stwierdzenia występowania płyt 

eternitowych na dachach budynków gospodarczych, domów, garaży i innych różnych szop. 

 

6. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone. 

 

7. Wzór Informacji o wyrobach zawierających azbest. 

 

8. Usuwanie azbestu – strona Gminy Lubanie w Internecie. 

 

9. Zestawienie ilości materiałów zawierających azbest zdemontowanych i odebranych z terenu 

Gminy Lubanie w latach 2006-2011 przez Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” w 

Mikorzynie. 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

Wykaz podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu włocławskiego, które uzyskały 

wymagane prawem ochrony środowiska decyzje Starosty Włocławskiego w zakresie usuwania 

wyrobów zawierających azbest – jako wytwórcy odpadów niebezpiecznych: 

 

 

 

Lp. 

 

 

NAZWA ZAKŁADU 

 

ADRES I TELEFON 

1 2 3 
1. Zakład Remontowo- Budowlany „WZ” ul. Mickiewicza 23,  

87-890 Lubraniec 

2. Zakład Blacharski Lesław Wiliński  ul. Żelazne Wody 50A, 

 87- 800Włocławek.  

Tel. 0501-65-50-57 

3. ALGADER HOFMAN Spółka z o.o.  ul. Wólczyńska 133, bud. 11B,  

01-919 Warszawa.  

Tel. 054-233-83-26 

4. „SKORTEX” Mariusz Jejmocki 

 

u. Lniana 24/3,  

91- 158 Łódź 

5. Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu 

i Recyklingu, „CARO”  

ul. Zamoyskiego 51,  

22-400 Zamość 

6. T.K.J. Matuszewski Spółka Jawna ul. Por. Krzycha 5,  

86-300 Grudziądz  

7. PPHU Abba- Ekomed Spółka z o.o.  ul. Poznańska 152,  

87- 100 Toruń 

8. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych 

i Antykorozyjnych „TERMOEXPORT”  

ul. Żurawia 24/7,  

00-515 Warszawa 

9. EKO- PIK Spółka z o.o.   ul. Harcerska 16, 

 63-000 Środa Wlkp. 

10. Firma Usługowo- Handlowa 

 „WOD- PRZEM”  

ul. Sokola 34, 87- 100 Toruń 

Tel. O56-655-63-78; 

 0602-442-359 

11. F.U.H. „EKOPOL” Łukasz Ambrożkiewicz ul. Szkolna 24/6,  

87-400 Golub Dobrzyń 

12. Budownictwo Przemysłowe UNISERV S.A. 

 

ul. Woźniaka 7A,  

40-337 Katowice  

13. Transport- Metalurgia Spółka z o.o.  ul. . Reymonta 62 

97- 500 Radomsko 

14. Firma Wielobranżowa „WOLT CENTER” 

Grzegorz Lewandowski 

Nowa Biała 1a,  

09-411 Stara Biała 

15. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- 

Usługowe PLASTIMET- PANORAMA Sp. z.o.o 

ul. Fabryczna 9, 

05- 084 Leszno 

16. „GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogut ul. Odyńca 24 ,  

93- 150 łódź 

17. „MAXMED” Zakład Usługowo- Handlowy Marcin 

Murzyn 

ul. . Żródlana 4 

84- 230 Rumia 

18. „ALBEKO” Singer Jawna 87-510 Kotowy,  

gmina Skrwilno 

19. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Majdany 6a, 
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Handlowe „STANMAR” Marian Okupski 99-300 Kutno 

 

 

1 2 3 
20. P.H.U. „Juko” Szczukocki Jerzy ul. 1 Maja 25, 

97-300 Piotrków Trybunalski 

21. Spe- Bau Spółka z o.o. Specjalistyczne prace 

budowlane 

ul.  Mielecka 21/1, 

53- 401 Wrocław 

22. Zakład Gospodarki Komunalnej „ GRONEKO” 

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski 

Mikorzyn 19,  

87- 732 Lubanie. 

Tel. 054-251-33-59 

23. P.P.H.U. „EKO- MIX”  ul. Grabiszczyńska 163, 

50-950 Wrocław 

24. SERVIS- DACH Usługi Blacharsko- Dekarskie, 

Mariusz Niderfijer 

ul. Prusa 9, 87-800 Włocławek.  

Tel. 607-520-137 

25. Firma Usługowo- Handlowa „ESBUD” Edmund 

Stokłosa 

ul. Gościnna 21A, 

87-100 Toruń 

26. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Adam 

Krupa 

ul. Chełmińska 77/2 

86- 260 Unisław 

27. Zakład Ogólnobudowlany Maciej Kamiński ul. Sarnia 6 

87-800 Włocławek 

28. „STOL – DOM” Aneta Włoczewska Ul. Ostrowska 25 

87 – 800 Włocławek 

Tel. 504 -726-132 

29. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych 

„DŹWIGAR” 

Ul. Stodólna 58/9 

87 – 800 Włocławek 

54-233-29-69 
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Załącznik nr 3 

 

 

REGULAMIN  
dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie* przedsięwzięć z zakresu usuwania i 

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych 

położonych na terenie gminy Lubanie.   

 

 
§ 1 

 

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem i 

unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, polegających na likwidacji pokryć dachowych i 

elewacji z obiektów budowlanych.   

2. Dofinansowaniu będą podlegały koszty poniesione na przedsięwzięcia obejmujące łącznie:  

a) rozbiórkę pokrycia dachowego lub elewacji z płyt zawierających azbest, 

b) zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów poprzez ich składowanie na składowisku odpadów 

niebezpiecznych. 

3. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym, gospodarczym, znajdującym się na terenie gminy Lubanie. 

4. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu osobie uprawnionej części poniesionych i 

udokumentowanych kosztów przedsięwzięcia, po jego zakończeniu.  

6. W związku ze 100% dofinansowaniem środki pozostają na koncie gminy i są wypłacone wykonawcy , 

po zakończeniu prac i  dostarczeniu dokumentów do gminy przez firmę realizującą zadanie u danego 

właściciela posesji. 

 

§ 2 

 

1. W każdym roku kalendarzowym na dofinansowanie przedsięwzięć wymienionych w  § 1 ust. 2 

Regulaminu przeznacza się kwotę, której wysokość ustalana jest w uchwale budżetowej Rady Gminy 

Lubanie. 

2. Kwota indywidualnego dofinansowania wyliczana jest na podstawie przedstawionej przez 

wnioskodawcę faktury (rachunku) za wykonanie prac, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu i 

stanowić może do 100% łącznej wartości poniesionych kosztów.  

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

i elewacji.   

4. Prace, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu wykonywać może wyłącznie przedsiębiorca 

posiadający decyzję Starosty Włocławskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. 

U. z 2007r. Nr 39, poz.251).  

5. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez osoby fizyczne, które we własnym zakresie 

wykonały prace i wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji 

budynków, których są właścicielami. 

 

§ 3. 

 

1. Warunkiem wstępnym do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w § 1 ust. 2 

Regulaminu jest umieszczenie danych obiektu budowlanego osoby fizycznej w Gminnej Bazie Obiektów 

Zawierających Azbest na podstawie informacji przedłożonych w Urzędzie Gminy w Lubaniu:  
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a) „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”, sporządzonej  zgodnie z § 

7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
 
z dnia 23 października 2003 r. w 

sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i  

 

 

 

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 

1876), stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu, 

2.  Osoby fizyczne po uprzednim złożeniu dokumentów o których mowa w ust. 1, mogą ubiegać się o 

uzyskanie dofinansowania zadania określonego w  § 1 ust. 2 Regulaminu poprzez złożenie wypełnionego 

wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z następującymi dokumentami: 

a)  dokument poświadczający, że jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku (na 

przykład odpis z księgi wieczystej nieruchomości, a dla nieruchomości dla na której nie została 

urządzona księga wieczysta muszą zostać przedłożone aktualne wyrysy i wypisy z operatu 

ewidencyjnego, wydane przez właściwy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków);  

b) w przypadku nie ujawnienia budynku w księdze wieczystej - oświadczenie, że nieruchomość jest 

zabudowana, lub dokument poświadczający, że jest dzierżawcą, najemcą lub użytkownikiem 

nieruchomości (umowa dzierżawy, najmu, użytkowania bądź użyczenia wraz ze zgodą właściciela 

nieruchomości na realizację zadania finansowanego ze środków budżetu gminy, poświadczonymi 

przez pracownika Urzędu)  

c)  lub dokument poświadczający, że jest spadkobiercą nieruchomości (postanowienie o stwierdzeniu 

nabycia spadku)  

d)  kopia potwierdzonego przez Wydział Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej Starostwa 

Powiatowego we Włocławku  zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających  

azbest lub kopia pozwolenia na budowę. 

 

§ 4 

 

1. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie można składać przez cały 

rok.     

2. Kompletne wnioski, właściwie wypełnione i zawierające wszystkie niezbędne załączniki będą 

rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Lubaniu, aż do wyczerpania 

posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.  

3. W przypadku złożenia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków 

przewidzianych w danym roku w budżecie gminy na ten cel, dofinansowanie przedsięwzięć objętych 

tymi wnioskami będzie realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez 

prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.       

4. Wnioski można składać wyłącznie na dofinansowanie kosztów zawiązanych z usuwaniem i 

unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest powstających przy likwidacji pokryć dachowych i 

elewacji obiektów budowlanych po wejściu w życie niniejszego regulaminu. 

5. Wniosek stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o udzielenie dofinansowania ze 

środków budżetu Gminy Lubanie.  

 

§ 5 
 

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, celem wypłaty dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie, 

wnioskodawca przedkłada w Urzędzie Gminy następujące dokumenty: 

 a) oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, o którym mowa w § 2 ust. 4 

Regulaminu, za usunięcie odpadów zawierających azbest, który po odnotowaniu na nim wysokości 

przyznanego dofinansowania podlega zwrotowi,  

b) „informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone”, 

sporządzona zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  
z dnia 

23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest 

(Dz. U. Nr 192, poz. 1876).  
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c) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości 

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  

 

 

 

 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649), zawierającego informację o 

łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i 

przetransportowanych na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

d) kopię karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

 

 § 6 

 

Urząd Gminy w Lubaniu jest uprawniony do kontroli, na terenie nieruchomości wnioskodawcy, 

wszelkich danych objętych wnioskiem, a w szczególności określonej we wniosku powierzchni wyrobów 

zawierających azbest oraz kontroli wykonania robót związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem 

wyrobów zawierających azbest.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*środki budżetowe gminy, to również środki uzyskane na dofinansowanie zadania z instytucji zewnętrznych. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
Powyższy regulamin  jest  tylko projektem  do - przyjęcia uchwałą Rady Gminy 
Lubanie 
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Załącznik nr 4 

 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU 

WNIOSKODAWCA: 

Właściciel nieruchomości z której usuwany będzie azbest 

 

Imię i nazwisko - ……………………………………………………………………………………….. 

Adres: Ulica   

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

Miejscowość: 

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

 

 

 

 telefon:…………..   

  

a) Adres nieruchomości  z której usuwany będzie azbest, nr działki 

geodezyjnej……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

b)  Ilość wyrobów azbestowych do usunięcia …………………………………………………… 

 

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku 

 

Miejscowość, data 

……………………………….. 
 

 

 

podpis 

Załączniki do powyższego; 

1. Dokument potwierdzający prawo własności.  

2. Kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.  
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Załącznik nr 5  

 
Pismo przekazane wszystkim mieszkańcom Gminy Lubanie przez doręczenie do rąk własnych lub 

pozostawienie w miejscu widocznym na posesji w przypadku stwierdzenia występowania płyt 

eternitowych na dachach budynków gospodarczych, domów, garaży i innych różnych szop. 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY LUBANIE 

 
 Wszyscy wiedzą, że azbest jest groźny dla zdrowia. Rozpad płyt eternitowych następuje po 20 -50 latach 

od wyprodukowania, w zależności od technologii produkcji. Ryzyko wchłaniania włókien azbestowych występuje 

podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo-cementowych. Ze względu na stwierdzoną szkodliwość azbestu, 

stosowanie eternitu zostało zakazane w większości rozwiniętych państw świata, a istniejące pokrycia eternitowe są 

usuwane. Demontażem elementów eternitowych powinny zajmować się specjalistyczne firmy stosujące 

odpowiednio bezpieczne technologie – nie narażające ludzi w trakcie wykonywania prac i nie skażające dodatkowo 

otoczenia. Gruz eternitowy musi być, jako materiał niebezpieczny, składowany w odpowiednich miejscach. 

Dlatego powstał plan usunięcia wyrobów zawierających azbest z terytorium Polski. Rada Ministrów w roku  2009 r. 

uchwaliła „Program oczyszczenia kraju z azbestu na lata 2009 – 2032”. 

 W chwili obecnej obowiązują przepisy prawne, na podstawie których właściciel lub zarządca budynku, na 

którym znajdują się wyroby zawierające azbest ma obowiązek sporządzenia „INFORMACJI O WYROBACH 

ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST”. 

Informację należy przedkładać corocznie w Urzędzie Gminy.  

 Istnieje możliwość pozyskania przez Urząd Gminy środków finansowych z funduszy ochrony środowiska 

na usunięcie powyższych wyrobów zawierających azbest. Ważnym elementem pozyskania środków finansowych 

jest posiadanie rzetelnie wykonanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. 

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, przekazujemy Państwu do wypełnienia ANKIETĘ – informację o 

wyrobach zawierających azbest.  

Wypełnienie ankiety załączonej do niniejszego pisma i oddanie jej Pani Izabeli Gawrońskiej w Urzędzie Gminy 

w Lubaniu w pok. Nr 3,  najpóźniej do dnia 28 listopada 2011  jest gwarancją, że znajdziecie się Państwo w 

tworzonym wykazie posiadaczy wyrobów zawierających azbest. Warunkiem uzyskania środków finansowych na 

dofinansowanie  dla zadania polegającego na usunięciu wyrobów azbestowych (eternitu) z Waszych budynków, jest 

przeprowadzona inwentaryzacja o rodzaju i ilości posiadanego eternitu. Celem zbierania informacji nie jest wysłanie 

firmy specjalistycznej, bez Państwa oddzielnej zgody, na dachy, aby zdjąć eternit. Wejście jakiejkolwiek firmy na 

teren Państwa gospodarstwa wymaga odrębnej procedury, która zostanie ogłoszona w innym terminie. 

 Prosimy o pozytywne podejście do postawionego problemu. 

Za wypełnienie ankiety dziękują: 

Maria Balakowicz    - tel. 505-414-780 

Edward Cwojdziński - tel. 668-357-187 

18.10.2011 
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Załącznik nr 7 
 

Załącznik nr  6 
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2. INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres
2)

: 

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

1. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres: 

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

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

2. Rodzaj zabudowy
3)

: ..…………………………………………………………………..…... 

3. Numer działki ewidencyjnej
4)

: …………………………...………………………...…….… 

4. Numer obrębu ewidencyjnego
4)

: ………………………...……………………….....……… 

5. Nazwa, rodzaj wyrobu
5)

: ........................................................................................................ 

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

6. Ilość posiadanych wyrobów 
6)

: .............................................................................................. 

7. Stopień pilności
7)

: .................................................................................................................. 

8. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów:
8)

 

a) nazwa i numer dokumentu: ……………………………………………...…….…… 

b) data ostatniej aktualizacji: .......................................................................................... 

9. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ……………………………………...………… 

10. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia
6)

:   

      …………..…...………….(podpis) 

Data .......................... 
1)

 Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu. 
2)

 Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: 

województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości. 
3)

 Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, 

budynek mieszkalno-gospodarczy, inny. 
4)

 Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca 

występowania azbestu. 
5)

 Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

 płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

 płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 

 rury i złącza azbestowo-cementowe, 

 rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, 

 izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

 wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

 przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

 szczeliwa azbestowe, 

 taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

 wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

 papier, tektura, 

 drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z 

dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu 

przed emisją włókien azbestu), 

 drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 

r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien 

azbestu, 

 inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie. 
6)

 Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m
2
, 

m
3
, m.b., km). 

7)
 Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej 

w załączniku nr 1 do 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). 
8)

 Nie dotyczy osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz 

datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, 

w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji 

technicznej. 
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 Usuwanie azbestu – strona Gminy Lubanie w Internecie. 

 

Ze względu na coraz większe zainteresowanie mieszkańców dopłatami do odbioru azbestu, władze 

gminy Lubanie zwracają się z prośbą o pomoc do właścicieli nieruchomości w przeprowadzeniu 

inwentaryzacji poprzez sporządzenie informacji o wyrobach zawierających azbest, które znajdują się na 

ich posesji.  

Jest ona niezbędna do uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu, o którą będzie się ubiegała Gmina Lubanie. Zostanie przeznaczona na 

dofinansowanie właścicielom posesji kosztów  zdjęcia i odbioru azbestu.  

Na stronie internetowej gminy Lubanie dostępna jest karta inwentaryzacyjna lub otrzymaliście ją 

Państwo bezpośrednio do domu  -  należy ją wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy (pokój nr 3)  lub 

wysłać pocztą do dnia 28 listopada 2011 roku. 
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Zestawienie ilości materiałów zawierających azbest zdemontowanych i odebranych z terenu Gminy 

Lubanie w latach 2006-2011 przez Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” w Mikorzynie. 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość Tony 
Lubanie 21,17 

Gąbinek 0,3 

Przywieczerzynek 3,65 

Janowice 4,9 

Przywieczerzyn 1,32 

Probostwo Górne 0,59 

Siutkówek 1,1 

Mikanowo 2,03 

Włoszyca Lubańska 2,096 

Tadzin 1,89 

Razem 39,046 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


