
 

 
 

 

KARTA  USŁUG  

 

STAROSTWO  POWIATOWE  

W RACIBORZU 

47-400 RACIBÓRZ 

Pl. OKRZEI 4 
tel. (32) 45 97 300 (centrala)  

fax. (32) 415 87 36 
 

 

 

REFERAT 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

I ROLNICTWA 
 

 

I. TYTUŁ SPRAWY 

 

UZYSKANIE DOTACJI NA DEMONTAŻ, USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE 

AZBESTU 
 

II. PODSTAWA  PRAWNA 

 

 Uchwała Nr XXIV/198/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.                  

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu 

powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych                  

z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu                      

i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji 

związanych z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na terenie 

powiatu raciborskiego w latach 2021-2023 

 Uchwała Nr 110/596/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia     

2021 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu 

powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych                  

z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu                      

i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji 

związanych z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na terenie 

powiatu raciborskiego w latach 2021-2023 
 

III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 

 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta. 

Sprawę załatwia – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

tel. (32) 45 97 337  

e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl 

Godziny urzędowania:   

poniedziałek, środa, czwartek    od 7.30
 
do  15.30  

wtorek                                         od 7.30 do  17.00  

piątek                                          od 7.30 do  14.00 
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

1.Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.  

2.60 dni - sprawy szczególnie skomplikowane. 
 

V.  WYMAGANE DOKUMENTY 

Wypełniony wniosek zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Uchwały                       

Nr 110/596/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na 

dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokrycia dachowego 



polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów zawierających 

azbest oraz innych inwestycji związanych z utylizacją elementów zawierających azbest 

realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2021-2023 
Załączniki: 

 kopia umowy zawartej z wykonawcą prac, 

 kopia pozwolenia/zgłoszenia robót budowlanych jeśli jest wymagane przepisami prawa 

 w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa lub 

urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz opłatę za pełnomocnictwo jeśli jest 

wymagana 

 Wnioskodawca prowadzący działalność, w tym działalność w zakresie rolnictwa, 

ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

ma obowiązek przedłożyć wraz z wnioskiem
*
: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz 

pomocy de minimis rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, 

oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej 

pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w 

tym okresie, 

b) informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
*
 lub 

c) informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 

2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegający się o pomoc de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie* 
*nie dotyczy osób fizycznych 

VI.  OPŁATY 
 

Nie podlega opłacie skarbowej. 
 

VII. DRUKI WNIOSKÓW 

 

Wg załączonego wzoru. 
 

VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY 

 

Brak. 
 

IX. INFORMACJE DODATKOWE  

1.Wnioski są przyjmowane do 31 października każdego roku, do wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na dotacje. 

2. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawieranej indywidualnie z wnioskodawcą. 

3. Nie udziela się dofinansowań do prac zrealizowanych. 

4. Dotowana inwestycja podlega kontroli zarówno przed przystąpieniem do jej realizacji jak 

również po jej realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 

5.Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo 

Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,  

Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować  

się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 

iod@powiatraciborski.pl Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: 
https://bip.powiatraciborski.pl/Ochrona_danych_osobowych/DOTACJE_NA_USUWANIE_AZBESTU.html 

Data: 01.02.2021 r. Opracował: Magdalena Koczwara 

Data: 01.02.2021 r. Zatwierdził: Barbara Kostka 
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