
WÓJT GMINY
Wola Uhruska
woj. Lubelskie

Wola Uhruska, dnia 21.05.2018 r.

OGŁOSZENIE
Niniejszym pismem informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza dla osób fizycznych

nabór zgłoszeń lokalizacji materiałów zawierających azbest z posesji, położonych m.in. na terenie gminy Wola Uhruska
w     roku 2018  , w ramach programu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego",
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Powyższy nabór dotyczy jedynie zgłoszeń lokalizacji od osób fizycznych, gdzie na terenie nieruchomości nie jest
prowadzona działalność gospodarcza (100% dofinansowania do zdjęcia, transportu i unieszkodliwienia pokryć dachowych
zawierających azbest dla osób fizycznych).

Druki  zgłoszeń  oraz  regulamin  są  dostępne  na  stronie   www.azbest.lubelskie.pl   (zakładka
„USUŃ AZBEST” → „PRZEWODNIK  KROK PO  KROKU”)  oraz  w  Urzędzie  Gminy  Wola  Uhruska  przy ul. Parkowej 5
w Woli Uhruskiej, pokój nr 7. 
Do zgłoszenia lokalizacji należy dołączyć:
1.  oryginał dokumentu: Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
2.  kserokopię zgłoszenia wykonania robót budowlanych wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na

inny rodzaj pokrycia dachu złożonego do Starostwa Powiatowego we Włodawie  lub kserokopię  prawomocnego
pozwolenia  na  rozbiórkę  budynku  lub  przebudowę  dachu  złożonego  do  właściwego  organu  administracji
architektoniczno-budowlanej –  załącznik wymagany jedynie w przypadku gdy wyroby azbestowe znajdują się na
dachu,

3.  kserokopię oświadczenia Wykonawcy demontażu wyrobów azbestowych – załącznik wymagany jedynie w     przypadku  
wyrobów azbestowych zdemontowanych z budynków i     zdeponowanych na działce po 06.05.2004     r  .      

W przypadku eternitu zdeponowanego na działce przed 06.05.2004     r.   nie są wymagane  załączniki nr 2 i 3, a jedynie  
złożenie zgłoszenia lokalizacji wraz z załącznikiem nr 1 „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest”.
Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. 

Zgłoszenia lokalizacji należy składać w terminie od dnia 21     maja     2018     r. do dnia  
08     czerwca     2018     r.   w Urzędzie Gminy Wola Uhruska przy ul. Parkowej 5
(UWAGA! Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu, a nie data nadania).

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  Wola  Uhruska  pod  numerem
tel. (82)59-15-003 w.25 u Pana Adriana Kowalczuka oraz bezpośrednio w oddziale Regionalnego Biura Projektu w Chełmie u Pana
Krzysztofa Wojciechowskiego lub Roberta Ziarka pod numerem tel. 82-56-30-208.

Z poważaniem

Urząd Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska

tel./faks 82-59-15-003, e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl, www.wolauhruska.pl


