
Załącznik nr 1 do zapytania 

 

 

Wykaz nieruchomości objętych wnioskiem na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale środków uzyskanych 

z WFOŚiGW w Opolu - 2022 rok 

lp Adres nieruchomości  Zakres prac Łączna szacunkowa 

powierzchnia wyrobów 

azbestowych 

przewidzianych 

do usunięcia 

[ m²] 

I demontaż, transport, unieszkodliwianie  

1 Bierdzany  

ul. Opolska 21 

dz. 816/94 k.m. 1  

obręb Bierdzany 

zadaszenie garażu 

DTU 

Demontaż, transport, unieszkodliwianie 

płyty faliste 

 

UWAGA: płyty na dachu uszkodzone 

24,00 – płyty faliste 

(zadaszenie garażu) 

 

 

2 Ligota Turawska  

ul. Dobrodzieńska 30 
dz. 673/207 k.m. 2  

obręb Ligota Turawska 

Budynek gospodarczy - wiata  

DTU 

Demontaż, transport, unieszkodliwianie 

płyty faliste 

UWAGA: płyty uszkodzone, na dachu 

warstwa mchu 

105,00 – płyty faliste 

3 Węgry 

ul. Opolska 18 

dz. 733/128 k.m. 2  

obręb Węgry 

Budynek gospodarczy – wiata 
(pokrycie dachowe i częściowo boczne)  

DTU 

Demontaż, transport, unieszkodliwianie 

płyty faliste 

 

101,64 – płyty faliste 

II demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie 

1 Bierdzany  

ul. Opolska 22 

dz. 483/33 k.m. 2 

 obręb Bierdzany  

Budynek gospodarczy i złożone na 

stosie 

DTU i TU 

Demontaż, zbieranie transport, 

unieszkodliwianie 

płyty faliste  

 
UWAGA: płyty do zbierania z prymy  

– uszkodzone połamane 

55,00 – DTU – płyty faliste 

 

 

 

 

4,13 – TU – płyty faliste 

2 Zawada  

ul. Wodociągowa 3A 

dz.347/54 k.m. 9 obręb Zawada  

(teren Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego „Zawada”) 

Dachy/zadaszenia 

altanek działkowych (6 szt.) 

i złożone na stosie (pryzmy) 

DTU i TU  
Demontaż, zbieranie, transport, 

unieszkodliwianie 

płyty faliste 

 

UWAGA: dokładną lokalizację 

poszczególnych altanek oraz pryzm należy  

ustalić w terenie z Wnioskodawcą, 

Zamawiający posiada załącznik graficzny 

oraz wykaz dostarczony do Wniosku przez 

Wnioskodawcę  

175,00 – DTU  
– płyty faliste 

 

 

 

 

56,00 - TU 
– płyty faliste 



III zbieranie, transport, unieszkodliwianie 

1 Osowiec    

ul. Cmentarna 14,  

dz. 582/147 k.m. 1  

obręb Osowiec 

  

 

złożone na stosie  

TU 

zbieranie, transport, 

unieszkodliwianie 

płyty faliste  

 

112,00 

2 Ligota Turawska  

ul. Dobrodzieńska 32 

dz.1022/84 k.m. 2  

obręb Ligota Turawska  

Złożone na stosie 

TU 

zbieranie, transport, 

unieszkodliwianie 

płyty faliste 

 

91,00 

3 Zawada 

ul.  Luboszycka 6 

dz. 813/23 k.m. 2  

obręb Zawada  

Złożone na stosie 

TU 

zbieranie, transport, 

unieszkodliwianie 

płyty faliste  

UWAGA: płyty do zbierania z prymy  

– uszkodzone połamane 

 

 

50,00 

4 Zawada 

ul. Bocianowa 8 

dz. 687/48 k.m. 2  

obręb Zawada 

 

Złożone na stosie 

TU 

zbieranie, transport, 

unieszkodliwianie 

płyty faliste 

33,00 

DTU - demontaż, transport, 

unieszkodliwianie 

TU - zbieranie, transport 

unieszkodliwianie 
 

DTU  460,64 m²,  6,00 Mg 

TU 346,13 m², 4,50 Mg 

RAZEM 806,77 m², 10,50 Mg 

 

 


