
 
 

 

 
 
……………………………………………………                                         ………………….…………………………….. 
                      (imię i nazwisko)            (miejscowość, data) 
 
……………………………………………..……. 
                            (adres) 
 
…………………………………………….……. 
 
 
………………………………………………….. 
                         (nr telefonu) 
 
 
 
 

W N I O S E K 
 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie  
inwestycji służącej ochronie środowiska, polegającej na usunięciu odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej  
na terenie gminy Zawadzkie 

 
 

Proszę o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie 
inwestycji polegającej na: 

1) usunięciu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, obejmującej demontaż 
materiałów azbestowych, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające 
zezwolenie na przyjmowanie tego rodzaju odpadów oraz ich umieszczenie na składowisku, * 

2) uprzątnięciu, transporcie i unieszkodliwieniu materiałów zalegających w postaci odpadów 
azbestowych, wytworzonych przed dniem sporządzenia „Informacji z inwentaryzacji  
o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska - stan na wrzesień 2010 r.”, stanowiącej załącznik nr 9 
do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie 
na lata 2011 - 2032”. * 

 

Inwestycja realizowana będzie na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr …………….. 

z mapy …., obręb ………….…………, położonej przy ul. ……………………………………………. 

w ………………………….., stanowiącej własność …………...……….………………………….. 

zam. przy ul. ………………………………………………………..….. w……….………………………..  

Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują *: 

1) budynek mieszkalny 

2) budynek gospodarczy 

3) budynek garażowy 

4) altanę  

5) inne …………………………………………………………………… 

 
 



 
 

 
Zamierzona inwestycja polegać będzie w szczególności na usunięciu …………..…….…………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                       (nazwa i rodzaj usuwanego materiału, np. płyta falista azbestowo – cementowa**) 

 

w ilości .............................................................................................................................................. 
(kg, m2, m3) 

 

Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ....................................................................................... 

 

 

 

.................................................................. 
(podpis) 

 

 

_______________ 

* niewłaściwe skreślić  

** 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, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sporządziła: R. Augustyniak – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem 

 

Zatwierdziła: K. Bartoszek – kierownik Referat 

 



 
 

Wykaz dokumentów niezbędnych do przedłożenia przy składaniu wniosku o udzielenie udzielania 
dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie 
środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu 
nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie: 
 

1. Dokumenty składane przed przystąpieniem do demontażu: 

• „Informacja o wyrobach zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), 

• „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonaną zgodnie  
z § 4 ust. 2 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 ze zm.), 

• zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania prac demontażowych właściwemu organowi nadzoru 
budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy i właściwemu państwowemu inspektorowi 
sanitarnemu, zgodnie z przepisami 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.) - w przypadku gdy demontaż będzie miał miejsce, 

• kopia pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich robót 
budowlanych polegających na demontażu materiałów zawierających azbest, dokonywanego na co najmniej 
30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót - w przypadkach prawem wymaganych, 

• kopia umowy na wykonanie prac, zawarta z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednio: zezwolenie, 
pozwolenie, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi 
azbest albo złożoną i przyjętą przez organ ochrony środowiska informację o sposobie gospodarowania 
opadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest – zgodnie z ustawą o odpadach, 

• dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej 
dla nieruchomości), przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do 
wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy  
do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą 
Zawadzkie i pobrania kwoty należnego dofinansowania, 

• pisemna zgoda właściciela (administratora) obiektu na realizację inwestycji, o której mowa w § 2 
Regulaminu*, 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 6 pkt 1 lit. b Regulaminu*, 

• oświadczenie o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy 
Zawadzkie, 

• oświadczenie o dotacjach uzyskanych z innych źródeł na realizację przedmiotowej inwestycji, 

• w przypadku wspólnoty mieszkaniowej: 

− uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu – osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową, 

− umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną zarządcy (jeżeli taką umowę 
zawarto), 

− uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji, o której mowa w § 2 
Regulaminu*, określającą zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą 
pełnomocnictwa zarządowi / zarządcy do zawarcia umowy dotacji z Gminą Zawadzkie, 

• w przypadku altan w Rodzinnych Ogrodach Działkowych - potwierdzenie Zarządu Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonej na niej altany. Zawadzkiem 

2. Dokumenty składane po zrealizowaniu demontażu: 

• protokół odbioru końcowego podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane odpowiednie do 
realizowanego zadania, 

• kopia oświadczenia wydanego przez wykonawcę usuwającego wyroby azbestowe, o prawidłowości 
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 
technicznych i sanitarnych - stosownie do § 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.), 

• kopię imiennego rachunku (faktury), wystawionego na Wnioskodawcę, za wykonanie prac objętych umową 
dotacji (oryginał do wglądu),  

• kartę przekazania odpadu. 

* - „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegających 
na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawadzkie”, stanowiący 
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy 
Zawadzkie.  


