
UCHWAŁA NR XXVIII/250/21 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu 
usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) i w oparciu o art. 400a ust 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy 
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 oraz 
z 2020 r. poz. 1378, poz. 1565, poz. 2127 i poz. 2338, M. P. z 2020 r. poz. 899 i poz. 961), mając na uwadze 
poprawę stanu środowiska Gminy Dąbrowa, a także realizując zadania zawarte w Programie usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy na lata 2013-2032, Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadańz zakresu usuwania 
azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanychz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik  do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiegoi wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/250/21 

Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 25 marca 2021 r. 

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu 
Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) 

§ 1. 1. Regulamin ustala zasady przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań 
związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbestz terenu Gminy Dąbrowa. 

2. Dofinansowaniu podlegają zadania ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
dla Gminy na lata 2013-2032”. 

3. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z WFOŚiGW oraz środki zabezpieczone 
w budżecie Gminy Dąbrowa na ten cel w danym roku budżetowym. 

4. Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Dąbrowa o dotację z WFOŚiGW. 

5. Zasady finansowania zadania przez WFOŚiGW określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Dąbrowa, a WFOŚiGW. 

§ 2. 1. O dofinansowanie może ubiegać się właściciel nieruchomości będący osobą  fizyczną. W budynku, 
z którego będą demontowane wyroby zwierającego azbest, nie może być prowadzona działalność gospodarcza, 
rolnicza bądź w sektorze rybołówstwa i akwakultury (dotyczy również wcześniej zdemontowanych wyrobów 
zawierających azbest). 

2. Zadania podlegające dofinansowaniu na podstawie niniejszej uchwały nie mogą być rozpoczęte wcześniej 
niż przed zawarciem umowy z Gminą Dąbrowa. 

§ 3. 1. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dąbrowa, ul Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa. 

2. O zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku. 

§ 4. 1. Gmina Dąbrowa przeprowadza procedurę wyboru wykonawcy zadań, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), który na 
zlecenie Gminy Dąbrowa dokonywać będzie demontażu, zbierania, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych 
do miejsca unieszkodliwiania. 

2. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace będzie firma spełniająca warunki określone w aktualnie 
obowiązujących przepisach prawa w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi. 

§ 5. 1. Po powzięciu informacji o ogłoszeniu przez WFOŚiGW konkursu dla gmin z terenu województwa 
opolskiego, zawiadomienie o naborze wniosków przez Gminę Dąbrowa o dofinansowanie będzie ogłaszane na 
stronie internetowej Gminy Dąbrowa. 

2. Zawiadomienie określa w szczególności miejsce i termin przyjmowania wniosków od wnioskodawców 
z terenu Gminy Dąbrowa. 

3. Właściciel nieruchomości planujący realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest, występuje z wnioskiem, który stanowi załącznik  do niniejszego Regulaminu, do Wójta Gminy Dąbrowa 
o dofinansowanie tych prac. 

4. Dofinansowaniem objęty jest jeden z poniższych zakresów prac: 

1) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest; 

2) zbieranie, transport, i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest; 

5. Do wniosku należy dołączyć: 

1) oświadczenie, że właściciel nieruchomości dokona zgłoszenia robót związanych z demontażem wyrobów 
zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub pozwolenie na budowę, 
wymagane w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających 
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azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na 
budowę; 

2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzoną zgodnie 
z rozporządzeniem 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. nr 71, 
poz. 649 z późn. zm.). 

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz po dokonaniu wyboru, zgodnie z § 4 Regulaminu wykonawcy 
zadania, Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany będzie podpisać umowę, w której określone 
zostaną warunki, terminy realizacji zadania oraz obowiązki stron. 

7. Gmina Dąbrowa w imieniu zakwalifikowanych Wnioskodawców, występuje o udzielenie dotacji ze 
WFOŚiGW. 

§ 6. W ramach projektu nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których 
zostanie usunięty azbest.
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Załącznik do Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu 

usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  
 
 

                                                                        Wójt Gminy Dąbrowa 
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56 

49-120 Dąbrowa 
 
 
 

WNIOSEK 
o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu 
z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  
 
 
1. Dane wnioskodawcy/ów: 

1) Imię i Nazwisko:  .....................................................................................................................  

2) PESEL: ................................................  ……………………………………………………… 

3) adres zamieszkania wnioskodawcy/ów:  .................................................................................  

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

4) miejsce występowania wyrobu azbestowego  

adres:  ........................................................................................................................................  

5) nr ewidencyjny działki:  .............................  obręb:  .................................................................  

6) nr księgi wieczystej: ……………..………………………………………………………….. 

7) telefon kontaktowy:  ................................................................................................................  

2. Rodzaj wyrobu:1 ……………………………………………………………………………. 

3. Rodzaj obiektu budowlanego:2 ……………………………………………………………. 

4.  Lokalizacja wyrobów azbestowych na terenie nieruchomości:3   ………………………..                  

5. Zakres prac objętych wnioskiem (zaznaczyć prawidłowe): 

  demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest; 

  zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

6. Ilość wyrobów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia (w m2):4................... 

7. Stopień pilności utylizacji wyrobów azbestowych:5 ……………………………………… 

8. Oświadczenie: 
1) przyjmuję/-emy do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi 

podstawy do kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania; 
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2) oświadczam/y, że w budynku/ach z którego/ych będą demontowane wyroby zwierającego 

azbest, nie jest prowadzona działalność gospodarcza, rolnicza bądź w sektorze rybołówstwa  

i akwakultury (dotyczy również wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest); 

3) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) tzw. ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO, wyrażam/y dobrowolnie zgodę na 

przetwarzanie moich/naszych danych osobowych w celach związanych z udziałem w projekcie 

z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, celem uzyskania 

dofinansowania. 

 

 
 
Dąbrowa, dnia ……………………….                                   ………………………………… 
                                      (data)                                                         (podpis wnioskodawcy/ów) 
 
OBJAŚNIENIA: 

1) Proszę wybrać: płyty azbestowo-cementowo faliste, płyty azbestowo cementowe płaskie, inny 

(proszę podać jaki?). 

2) Proszę wybrać: budynek gospodarczy (np. garaż, wiata, obora), budynek mieszkalny, budynek 

przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy lub wyrób azbestowy zdemontowany. 

3) Proszę wybrać: dach, elewacja, luzem. 

4) W przypadku demontażu wyrobów z dachu lub elewacji należy podać powierzchnię dachu lub 

elewacji (a nie powierzchnię wyrobów-płyt). W przypadku zebrania wcześniej 

zdemontowanych wyrobów należy podać powierzchnię wyrobów (np. płyt) 
5) Obliczony na podstawie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest, sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem 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. Nr 71, poz. 649 ze zmianami); 
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