
Uchwała Nr XXXI/243/2009 

Rady Powiatu w Głubczycach 

 

z dnia 27 lutego 2009r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 marca 

2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach do 

kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających azbest dla osób fi-

zycznych i wspólnot mieszkaniowych  

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 

214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Powiatu 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr XX/154/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 marca 2008 r. w 

sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu 

Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kosztów 

związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających azbest dla osób fizycznych i 

wspólnot mieszkaniowych wprowadza się następującą zmianę: 

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 „O jednorazowe dofinansowanie do każdego obiektu budowlanego, zawierającego wyroby 

azbestowe ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, mające tytuł prawny 

do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Powiatu Głubczyckiego lub posiadają zgodę właści-

ciela (i) nieruchomości na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i poniosły koszty 

związane z rozbiórką konstrukcji budowlanych zawierających azbest z zastrzeżeniem § 2 pkt 3 i 

pkt 4”; 

2) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Dofinansowanie nie dotyczy obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia 

działalności gospodarczej w całości lub części”; 

3) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Powiatowy Fundusz udziela jednorazowego dofinansowania do kosztów demontażu kon-

strukcji budowlanych zawierających azbest w wysokości 60% ceny rozbiórki, jednak nie więcej 

niż 800 zł ( słownie złotych: osiemset 00/100) – dla każdego obiektu budowlanego.”. 

 

§ 2. Załącznik nr 1 do uchwały powołanej w § 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 

do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach. 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wcho-

dzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

Stanisław Krzaczkowski 

 



                                                                               Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXI/243/2009 

                                                                                              Rady Powiatu w Głubczycach 

z dnia 27 lutego 2009 r. 

 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego 

 w Głubczycach 

 

Data wpływu  

Nr  

Data rejestracji  

Nr sprawy  

º wypełnia Powiatowy Fundusz 

 

 

Wniosek o dofinansowanie do kosztów rozbiórki konstrukcji budowlanych zawierających azbest 

 

Wnioskodawca 

 

 

 

 

Miejsce zamieszkania i dane Wnioskodawcy 

Dowód osobisty Wnioskodawcy 

 

………………………………………………………………. 

seria i nr dowodu osobistego 

 

 

 

                            ………………………………………………………………………………… 

                             wydany przez                                                   w dniu 

Gmina: 

 

 

Powiat: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

 

 

Ulica nr: 

Telefon: Fax: 

Nr konta bankowego: 

 



Dokładny adres nieruchomości, na terenie której mają być prowadzone prace 

 

Termin realizacji zadania (dzień/miesiąc/rok) 

 

Rozpoczęcie  Zakończenie  

 

Szacunkowa wielkość konstrukcji budowlanej zawierającej azbest przewidzianej do rozbiórki 

 

 

dach./elewacja [m²] ………………………………………………………………………….. 

 

 

Nazwa i adres firmy usuwającej materiały konstrukcyjne zawierające azbest: 

 

 

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: 

1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo własności do nieruchomości, na terenie której 

zlokalizowany jest obiekt budowlany, którego dotyczyć będzie rozbiórka materiałów konstrukcyj-

nych zawierających azbest lub zgodę właściciela(i) nieruchomości na dysponowanie nieruchomo-

ścią na cele budowlane. 

2. Potwierdzenie zgłoszenia organowi administracji architektoniczno - budowlanej oraz powiato-

wemu inspektorowi nadzoru budowlanego dotyczącego wykonania robót rozbiórkowych lub pra-

womocne pozwolenia na budowę w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych 

zawierających azbest nastąpiła przebudowa obiektu. 

3. Potwierdzenie złożenia „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzysta-

nia” do właściwego Urzędu Gminy.  

4. Umowę z firmą wykonującą prace rozbiórkowe materiałów konstrukcyjnych zawierających 

azbest  

5. Fakturę VAT z wyodrębnieniem ceny za rozbiórkę. 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem udzielania dofinansowania ze środków Po-

wiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w 

Głubczycach do kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających 

azbest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. 

 

 

…………………………….dnia…………………………………   …………………………… 

     (miejscowość)                    (dzień, miesiąc, rok)         (podpis wnioskodawcy  lub osób  

                                                                                   reprezentujących wnioskodawcę)  

 

Gmina: Powiat: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

 

Ulica nr: 

Rodzaj obiektu budowlanego: 



UWAGA! FUNDUSZ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ŻĄDANIA INNYCH NIEWYMIENIONYCH WY-

ŻEJ DOKUMENTÓW 

 

UWAGA! KOPIE DOKUMENTÓW MUSZĄ BYĆ POŚWIADCZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINA-

ŁEM PRZEZ OSOBY PRAWNIE UMOCOWANE 

 

Decyzją Zarządu Powiatu Głubczyckiego z dnia…………………………………………….. 

 

przyznano środki (nie przyznano środków)* na dofinansowanie w kwocie ………………… 

………………………………………. 

 

*- niepotrzebne skreślić 

 


