
 

Kurów, dn. 23.04.2018 r. 

 

O G Ł O S Z E N I E 

 W związku z umieszczeniem zadania p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest" w "Planie 

rzeczowo-finansowym dotacji WFOŚiGW w Lublinie na rok 2018", informuję o możliwości składania 

wniosków o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany 

pokryć dachowych lub elementów elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Kurów.  

 Dotacja przyznana będzie osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, posiadającymi prawo do 

dysponowania nieruchomością. 

 Dotacją objęte są koszty usługi demontażu oraz załadunku, transportu i zdeponowania na składowisku 

odpadów niebezpiecznych wyrobów azbestowych. Przez udzielenie dotacji rozumie się brak poniesienia przez 

wnioskodawcę kosztów wykonania wyżej wymienionych prac. 

 Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub 

elewacji oraz wykonaniem dokumentacji technicznych. 

 Usuwania wyrobów azbestowych dokona wyłoniony przez Gminę Kurów Wykonawca całości prac na 

terenie gminy, posiadający specjalne kwalifikacje i pozwolenia. 

 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację przedsięwzięcia wynosić będzie 100%. 

 
Załączniki i dokumenty niezbędne osobom fizycznym do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy: 

 

1. wniosek dla osób fizycznych wraz z załącznikami nr 2, 3 i 4;  

2. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. aktualny wypis z księgi wieczystej, akt 

notarialny, wypis z rejestru gruntów lub inne dokumenty wyszczególnione we wniosku) – do wglądu;  

3. kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów 

budowlanych zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Puławach, jako organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej (nie dotyczy przypadku usunięcia płyt azbestowo-

cementowych zmagazynowanych na posesji, pochodzących z demontażu pokryć dachowych przed wejściem 

w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 

Nr 71 poz. 649 ze zm.); 

4. w przypadku odpadów azbestowych zmagazynowanych na posesjach dokumenty dotyczące wykonania 

prac rozbiórkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) lub oświadczenie 

właściciela odpadów o wykonaniu tych prac przed wejściem w życie w/w rozporządzenia. 
  

Wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest  na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów 

http://www.kurow.eu  http://bip.kurow.eu oraz w Urzędzie Gminy Kurów w pokoju nr 3.  

  

Termin składania wniosków na rok 2018: od dnia 23.04.2018 r. do dnia 10.05.2018 r. 
 

Wnioski będą realizowane według kolejności wpływu (pod warunkiem ich kompletności), do 

wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków. 
 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurów pok. nr 3 tel. 81-88-11-151 wew. 28 lub /81/ 88 75 

008 

  Szczegółowe zasady ubiegania się o dotację określone zostały w „Regulaminie przyznawania dofinansowania na 

realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurów  w  2018r. 
przyjętym Zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Kurów z dnia 20.04.2018 r.  
 

 WÓJT GMINY KURÓW 

Stanisław Wójcicki 
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