
Ruszył dodatkowy nabór wniosków na 
dofinansowanie nowych pokryć dachowych 

    

Szanowni  Państwo,  w  ramach  realizacji  projektu  „Pilotażowy  system
gospodarowania  odpadami  azbestowymi  na  terenie  województwa  lubelskiego
wzmocniony  sprawnym  monitoringiem  ilości  oraz  kontroli  ich  usuwania
i  unieszkodliwiania”,  w  ramach  Szwajcarsko-Polskiego  Programu  Współpracy,
których realizacja odbędzie się w 2016 r. informujemy, iż po weryfikacji wniosków
zebranych  w  pierwszym naborze  oraz  zatwierdzeniu  przez  Zarząd  Województwa
Lubelskiego gminnych list rankingowych, występują wolne ilości blachodachówki,
folii i gąsiorów do wykorzystania przez zainteresowanych wnioskodawców.

W związku z powyższym, ogłaszamy dodatkowy nabór  wniosków, który
będzie trwać jedynie od 06.06.2016 r. do dnia 10.06.2016 r. - składanie wniosków
Urząd Gminy Kamionka, pok. Nr 9 

Zasady  składania  Wniosków  będą  odbywać  się  zgodnie  z  Uchwałą
Nr LXXVI/1602/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2016 r.
w  sprawie:  "Regulaminu  dofinansowania  nowych  pokryć  dachowych  w  ramach
realizacji Projektu". 

Wnioski  można  składać  tylko  na  budynki  mieszkalne  pokryte  azbestem.
Głównym kryterium oceny wniosków jest dochód na osobę w rodzinie, liczba dzieci,
orzeczona  niepełnosprawność.  Dodatkowo  właściciel  czy  współwłaściciel musi
zamieszkiwać budynek, którego dotyczy wniosek.

Więcej  informacji dotyczących projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie
Gminy (pokój nr 9) oraz na stronie:      http://www.azbest.lubelskie.pl  .
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Nabór uzupełniający wniosków - realizacja nowych pokryć dachowych

25.06.2015 

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadania dofinansowania do nowych pokryć dachowych 
w ramach projektu pn. ,, Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 
województwa lubelskiego wzmocnionym sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich 
usuwania i unieszkodliwiania w roku 2015 r.” informujemy,

iż po weryfikacji wniosków zebranych w  pierwszym naborze oraz zatwierdzeniu przez Zarząd 
Województwa Lubelskiego gminnych list rankingowych, występują wolne ilości blachodachówki, 
folii i gąsiorów do wykorzystania przez zainteresowanych wnioskodawców.

Nabór wniosków na ww. zadanie zostanie przeprowadzony w dniach 29.06-10.07.2015 r. zgodnie z 
obowiązującym Regulaminem dofinansowania nowych pokryć dachowych.

Dokumenty do pobrania na stronie 
http://www.azbest.lubelskie.pl/do-pobrania.html 

Najczęściej zadawane pytania odnośnie wniosków na nowe pokrycia dachowe na stronie
http://www.azbest.lubelskie.pl/najczesciej-zadawane-pytania.html
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