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INFORMACJE: 

Należy złożyć wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu 

Gminy Kluczbork – według ustalonego wzoru. 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu – obowiązkowo, w przypadku 

nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgody 

wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania. 

2) Informację o wyrobach zawierających azbest złożoną do właściwego organu: 

Marszałka Województwa Opolskiego lub Burmistrza Miasta Kluczborka. 

3) Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 

azbest. 

4) Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis. 

5) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

oraz sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzonych 

zgodnie z przepisami o rachunkowości (przedsiębiorcy). 

6) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie (gospodarstwa rolne i rybackie). 

7) Kopię zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 

budowę/rozbiórkę. 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest wyłącznie w przypadku ogłoszenia 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu naboru 

http://www.kluczbork.eu/


wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcia 

realizowane w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest” w danym roku kalendarzowym oraz w terminie określonym przez 

Burmistrza Miasta Kluczborka. 

Miejsce składania wniosku – w punkcie kancelaryjnym – pokój 133 

OPŁATY: 

Brak 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW w Opolu). 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Nie przysługuje 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest. 

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. 

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. 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. 

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 

kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  

i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

5) Uchwała Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2014r.  

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy  Kluczbork”. 

WZÓR WNIOSKU: 

w załączeniu – wraz z załącznikami 

UWAGI  DODATKOWE: 

1) Składający wniosek zostanie powiadomiony o pozytywnej weryfikacji wniosku 

lub odmowie udzielenia dotacji. 



2) W przypadku nieotrzymania środków z WFOŚiGW w Opolu, dofinansowanie na 

realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluczbork 

nie będzie udzielane. 

3) Po uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu oraz wyborze firmy nastąpi 

usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

4) O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów 

publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie 

mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający tytuł prawny do 

nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.  

5) Dofinansowanie obejmuje demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej 

zdemontowanych), transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie Gminy 

Kluczbork będzie firma wyłoniona przez Urząd Miejski w Kluczborku.  

6) Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem 

nowych pokryć dachowych.  

7) Ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest - na podstawie §4 

ust.1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (właściciele, zarządcy, 

użytkownicy nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego lub innego 

miejsca zawierającego azbest mają obowiązek dokonywania kontroli stanu tych 

wyrobów i oceny możliwości ich dalszego bezpiecznego użytkowania w 

terminach wynikających z „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 

wyrobów zawierających azbest”.  

- Ocena może kwalifikować dany wyrób do jego usunięcia i zastąpienia 

bezpiecznym zamiennikiem (sztuczne włókna mineralne) lub jego 

zabezpieczenia, poprzez szczelną zabudowę lub pokrycie azbestu szczelną 

powłoką. Do sfinansowania wymienionych działań zobowiązany jest właściciel 

obiektu.  

8) Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania 

- na podstawie §10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010r.  

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  na właścicielu, zarządcy bądź 

użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, 

ciąży również obowiązek ich zinwentaryzowania i sporządzenia Informacji  

o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. 

- Informację właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch 

egzemplarzach:  

● osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają Informację 

burmistrzowi;  

● podmioty prawne przedkładają Informację bezpośrednio marszałkowi 

województwa;  

● drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu 

sporządzenia następnej Informacji. 

9)  Dane należy raportować corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.  

Wersja:1 19.02.2021r. AW 

 
 


