
ZARZĄDZENIE NR 106/2021 
WÓJTA GMINY BRENNA 

z dnia 9 sierpnia 2021 r. 

w sprawie określenia wzorów wniosków do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Brenna 

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/244/21 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć 
związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. 
z 2021 r. poz. 5058), zarządzam co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na 
realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna, 
stanowiący załącznik nr 1. 

§ 2. Przyjmuje się wzór wniosku o wypłacenie dotacji do kosztów związanych z usunięciem wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Brenna, stanowiący załącznik nr 2. 

§ 3. Uchyla się Zarządzenie nr 103/2018 Wójta Gminy Brenna z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie 
określenia wzorów wniosków do Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na 
realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brenna. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Brenna 
 
 

Jerzy Pilch 
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           Załącznik nr 1 
                                                                                                    do Zarządzenia 106/2021 Wójta Gminy Brenna  z dnia  
                                                                                                    9 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wzorów  
                                                                                                    wniosków do Regulaminu udzielenia dotacji celowej  
                                                                                                    ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację  
                                                                                                    przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów  
                                                                                                    zawierających azbest z terenu Gminy Brenna                                                
                                                                                                 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIECIA ZWIĄZANEGO Z USUNIĘCIEM 
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BRENNA 

W ROKU ……………. 
 

……………………, dnia…………….. 
                                                                                                                                         (miejscowość)  

Wnioskodawca/ Wnioskodawcy lub nazwa osoby prawnej, przedsiębiorcy*: 

1. Pan/Pani ………………………………………………..  

zamieszkały/a w ……………………………………...... 

…………………………………………………………. 
                 (miejscowość, ulica nr domu, kod pocztowy) 

Pesel/NIP/REGON1 …………………………………….             Wójt Gminy Brenna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Pan/Pani ………………………………………………..              ul. Wyzwolenia 77       

zamieszkały/a w ……………………………………......              43-438 Brenna 

…………………………………………………………. 
                 (miejscowość, ulica nr domu, kod pocztowy) 

Pesel/NIP/REGON1 …………………………………… 

3. Pan/Pani ………………………………………………..  

zamieszkały/a w ……………………………………...... 

…………………………………………………………. 
                 (miejscowość, ulica nr domu, kod pocztowy) 

Pesel/NIP/REGON1 …………………………………….              

                                                                                                                                                      

……………………………………………………               
(Numer telefonu kontaktowego) 

                                                                                                        

 Zwracam się z prośbą o dofinansowanie kosztów, które zostaną poniesione w związku  

 z planowanym przedsięwzięciem polegającym na: 

 demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest w 20 ….. 

roku. Przedsięwzięcie będzie podlegać na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu 

wyrobów zawierających azbest z obiektu budowlanego zlokalizowanego  

w …………………….. przy ulicy ………………............., nr budynku/nr działki 

ewidencyjnej* …………….………………………..……,w ilości………...…m², rodzaj 

azbestu……………………., sposób użytkowania…………………………… 

 transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest w 20 ….. roku. 

Przedsięwzięcie będzie podlegać na transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów 

zawierających azbest pochodzących z nieruchomości 

w……………………………………………………….. przy ulicy 

………………................................................., nr budynku/nr działki ewidencyjnej* 

…………………………..……, w ilości ………………..…m², rodzaj azbestu 

……………………………………….., sposób użytkowania………………… 
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Czy na nieruchomości objętej zadaniem prowadzona jest działalność gospodarcza        tak/nie*   

Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest/jest* objęta przepisami pomocy publicznej.  

Jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT. 

Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje/ nie przysługuje mi odliczenie podatku VAT* 

(w przypadku wystąpienie prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwoty netto). 

Nr rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana dotacja ………………………………….... 

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

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem w sprawie udzielenia dotacji celowej 

ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów 

azbestowych z terenu Gminy Brenna. 

Oświadczam, iż zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO) zostałem poinformowany przez 

pracownika Urzędu Gminy Brenna o treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych. Pełna treść klauzuli znajduje się w biurze załatwianej sprawy oraz na stronie 

www.bip.brenna.org.pl -> Ochrona danych osobowych. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku  

o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu znajdującego się na mojej nieruchomości. 

W załączeniu przedstawiam następujące dokumenty: 

I.  Przedsięwzięcie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów 

zawierających azbest: 

1. kserokopię dokumentu poświadczającego tytuł prawny do obiektu budowlanego,  

z którego są usuwane materiały zawierające azbest. W przypadku gdy wnioskodawca nie 

jest właścicielem obiektu, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody właściciela 

/właścicieli na udzielenie dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia związanego  

z usunięciem wyrobów zawierających azbest. 

2. ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 

3. kolorową dokumentacje fotograficzną obiektu budowlanego, z którego planowany jest 

demontaż wyrobów zawierających azbest. 

4. dokumenty zgodnie z § 4 pkt 13 Regulaminu udzielania dotacji. 

 

 

II. Przedsięwzięcie polegające na transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów 

zawierających azbest: 

1. kserokopię dokumentu poświadczającego tytuł prawny do obiektu budowlanego,  

z którego są usuwane materiały zawierające azbest. W przypadku gdy wnioskodawca nie 

jest właścicielem obiektu, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody właściciela   

/właścicieli na udzielenie dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia związanego  
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z usunięciem wyrobów zawierających azbest. 

2. oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające, że wyrób zawierający azbest został zdjęty 

z obiektu budowlanego znajdującego się na terenie Gminy Brenna w sposób zgodny  

z odrębnymi przepisami. 

3. kolorową dokumentację fotograficzną nieruchomości, z której planowany jest transport 

wyrobów zawierających azbest. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………...          

 

                                                                                                 Podpisy wszystkich wnioskodawców          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić 
1 – NIP/REGON wpisać w przypadku firmy 
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            Załącznik nr 2 
                                                                                                    do Zarządzenia nr 106/2021 Wójta Gminy Brenna  z dnia  
                                                                                                    9 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wzorów  
                                                                                                    wniosków do Regulaminu udzielenia dotacji celowej  
                                                                                                    ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację  
                                                                                                    przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów  
                                                                                                    zawierających azbest z terenu Gminy Brenna                                                
                                                                                                

WNIOSEK O WYPŁACENIE DOTACJI DO KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BRENNA  

……………………, dnia…………….. 

 

………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………... 

(Nazwisko i imię dotowanego/dotowanych  lub nazwa osoby prawnej,  

przedsiębiorcy*) 

                                                                                                                                  Wójt Gminy Brenna 

…………………………………………...……….                             ul. Wyzwolenia 77  

                                                                                                                         43-438 Brenna                                      
……………………………………………………                                                                                                                                                                                                   
(Adres zamieszkania dotowanego/dotowanych; przedsiębiorcy*) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Na podstawie Umowy nr …....................................... z dnia ................................... zwracam się o 

wypłacenie części kosztów, które zostały poniesione w związku z wykonaniem przedsięwzięcia 

polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest:  

 

1) *Z obiektu budowlanego na terenie posesji położonej w ...................................................... 

przy ul. ........................................................................ 

2) *Z nieruchomości położonej w …………………..………………………………. 

przy ul. …………………………………………….. 

3) Termin zakończenia prac objętych wnioskiem: …..................................................................... 

4) Rzeczywista wysokość poniesionych kosztów: ….................................................................... 

 

 
Oświadczam, iż zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO) zostałem poinformowany przez pracownika Urzędu 

Gminy Brenna o treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Pełna treść klauzuli znajduje 

się w biurze załatwianej sprawy oraz na stronie www.bip.brenna.org.pl -> Ochrona danych osobowych. 

……………………………………….. 

……………………………………...... 

                                                                                          Podpis Dotowanego/Dotowanych 
Załączniki: 

1. kartę przekazania odpadu uprawnionemu podmiotowi lub inny dokument poświadczający zgodny 

z przepisami prawa sposób zagospodarowania odpadu; 

2. oryginał faktury VAT lub rachunku za demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobu zawierającego azbest 

(lub za transport i unieszkodliwienie wyrobu zawierającego azbest), która po odnotowaniu na niej wysokości 

przyznanej dotacji podlega zwrotowi (faktura lub rachunek musi być z datą po podpisaniu umowy), 

3. potwierdzenie dokonania zapłaty, w przypadku gdy brak tej informacji na fakturze lub rachunku, 

4. oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o 

oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, 
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zgodnie z § 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. 

z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), zawierające dodatkowo informację o łącznej ilości materiałów 

zawierających azbest usuniętych ze wskazanego we wniosku obiektu budowlanego (wyrażonej w jednostce Mg 

oraz w przypadku demontażu wyrażonej także w m2) i przetransportowanych na składowisko odpadów 

zawierających azbest; 

5. oświadczenie przedsiębiorcy o zgłoszeniu organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu  

inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, prac  

polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest; 

6. kserokopię zatwierdzonego przez starostę powiatowego zgłoszenia wykonania robót budowlanych (albo 

informacja o braku obowiązku dokonania takiego zgłoszenia wydana przez starostę powiatowego) - w 

przypadku, gdy przedsięwzięcie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest; 

7. informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowani i usuwania 

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

8. kolorową dokumentację fotograficzną obiektu budowlanego lub nieruchomości, z których nastąpiło usunięcie 

wyrobów zawierających azbest. 

 

* - niepotrzebne skreślić  

 

Pouczenie: 

Wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć w terminie do dnia 31 października, w roku w którym 

zawarto umowę o udzielenie dotacji.  

 

 
…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………...          

 

                                                                                                   Podpisy wszystkich wnioskodawców          
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