
 

 

Osoby fizyczne, mające tytuł własności do nieruchomości, 

znajdujących się na terenie Gminy Brody, na których znajdują 

się wyroby zawierające azbest (z zastrzeżeniem,  

że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele 

działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) mogą 

otrzymać z Urzędu Gminy Brody  dofinansowanie  

(w pełnej wysokości) na pokrycie: 

 kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w 
trakcie wymiany pokryć dachowych lub 

 kosztów transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany 
pokryć dachowych. 

 Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w dofinansowania winny złożyć w Urzędzie Gminy 
Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody, stosowny wniosek wraz z załącznikami.  

 

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w Urzędzie Gminy Brody lub na stronie internetowej 

www.bip.brody.pl w zakładce Informacje o środowisku/Azbest. 

Wnioski złożone po tym terminie uwzględnione będą w planie na rok następny. Wnioski kompletne, po 

dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków 

przewidzianych na ten cel w danym roku.  Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków 

finansowych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością 

złożenia wniosków oraz wysokością posiadanych na ten cel środków. 

Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy Gmina Brody nie otrzyma dotacji  

z WFOŚiGW w Zielonej Górze, odstąpi od realizacji przedmiotowego zadania. Złożone wnioski rozpatrywane 

będą w pierwszej kolejności w roku 2018, pod warunkiem otrzymania dotacji na ww. cel. 

 

WAŻNE! 

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem  
i montażem nowych pokryć dachowych, a także nie obejmuje 

kosztów wykonania dokumentacji technicznej.  

W/w koszty pokrywa w całości wnioskodawca. 

Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za usuwanie odpadów 
azbestowych z wymiany pokryć dachowych wywiezionych we 

własnym zakresie przed złożeniem wniosku. 

Na stronie www.bip.brody.pl dostępna jest prezentacja 
dotycząca usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

na terenie gminy Brody. 

 

Wnioski przyjmowane są  

do 31 marca 2017 roku. 
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