
Załącznik do Uchwały Rady Gminy Waśniów 

Nr XXXVI / 188/ 2013 z dnia 30 04 2013 

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA OSOBOM FIZYCZNYM NA 
REALIZACJĘ TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW AZBESTOWYCH 

POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH LUB 
ZMAGAZYNOWANYCH NA OBSZARZE GMINY WAŚNIÓW 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym 

przedsiębiorcami, dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na transporcie  

i utylizacji odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub 

zmagazynowanych na posesjach na terenie Gminy Waśniów 

2. Dofinansowanie polega na jednorazowym pokryciu przez gminę kosztów za realizację 

zadania polegającego na przetransportowaniu i unieszkodliwieniu przez składowanie - odpadów 

zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub 

zmagazynowanych na posesjach usytuowanych na terenie Gminy Waśniów. 

3. Pomocy udziela się osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami w rozumieniu 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, 

poz. 1095 z późn. zm). 

4. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do 

budynku/działki - znajdujących się na terenie gminy Waśniów, z zastrzeŜeniem Ŝe nieruchomość 

nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej. 

§ 2. 1. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, które przedłoŜyły lub przedłoŜą 

w Urzędzie Gminy Waśniów informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 

wykorzystania wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu 

2. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych które we własnym zakresie dokonały 

czynności demontaŜu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających 

azbest. 

3. Dofinansowanie nie dotyczy osób, które zalegają z podatkiem  na rzecz Gminy Waśniów. 

4. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montaŜem nowych pokryć 

dachowych lub elewacji oraz kosztu uzgodnień i sporządzenia dokumentacji technicznej. 

5. Dofinansowanie nie dotyczy właścicieli obiektów uŜyteczności publicznej i 

przedsiębiorstw 

6. Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji odpadów azbestowych moŜe być 
udzielone: 

1) ze środków budŜetu gminy 

2) ze środków zewnętrznych 

      
 
 
 
 



   
                                                                                                                  

Rozdział II 

SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW 

§ 3. 1. Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

2. Osoby ubiegające się o dofinansowania winny złoŜyć stosowny wniosek do Urzędu 

Gminy Waśniów. 

 

3. Do wniosku o dofinansowanie naleŜy dołączyć: 

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki 

2) zgodę współwłaścicieli w przypadku współwłasności 

3) zgodę właściciela w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niŜ własność 

4) kopię pisma stwierdzającego zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie 

Powiatowym lub kopię pozwolenia na budowę w przypadku zmiany konstrukcji dachu 

5) w przypadku rozbiórki, zawalenia się budynku - kopię pisma stwierdzającego zgłoszenie 

rozbiórki budynku lub kopię pozwolenia na rozbiórkę 

 

4. Wnioski moŜna składać do końca września kaŜdego roku, w którym odbierane będą 

odpady azbestowe. Odbiór prowadzony będzie do końca listopada. 

 

5. Komisja powołana przez Wójta Gminy Waśniów dokonuje weryfikacji wniosków oraz 

ustala, które wnioski kwalifikują się do dofinansowania. 

§ 4. 1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wyczerpania rocznego 

limitu środków finansowych określonych w planie przychodów i wydatków budŜetu gminy. 

2. Kolejność wniosków uwzględniać będzie prowadzony rejestr. 

3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą 

mogły być dofinansowane w roku następnym. 

4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Druki wniosków o przyznanie 

dofinansowania dostępne będą w siedzibie Urzędzie Gminy Waśniów lub na stornie internetowej 

Urzędu Gminy Waśniów - www.wasniow.pl 

§ 5. 1. Wójt Gminy Waśniów zleci wykonawcy wyłonionemu w przetargu wykonanie prac 

związanych z transportem i utylizacją odpadów azbestowych. 

2. Realizacja usługi będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Gminę 

Waśniów z Wykonawcą. 

3. Gmina dokona zapłaty naleŜności Wykonawcy usługi na podstawie wystawionej przez 

niego faktury oraz na podstawie kart przekazania odpadów na składowisko. 

 

 

 

 



   
                                                                                                                  

ROZDZIAŁ III 

ZASADY DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU 
GMINY ORAZ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

§ 6. 1. Gmina Waśniów będzie udzielała dofinansowania ze środków budŜetu gminy oraz 

środków zewnętrznych. 

 

2.  O ostatecznej wielkości dofinansowania uzyskanego ze środków zewnętrznych Wójt 

Gminy Waśniów powiadomi zainteresowane strony po podpisaniu umowy z "udzielającym 

dofinansowania" 

§ 7. 1. Łączne dofinansowanie ze środki budŜetu gminy i pozyskanych środków 

zewnętrznych wynosiło będzie 100 % kosztów (brutto) transportu i utylizacji dla kaŜdego 

wnioskodawcy. 

 

2. Kwota środków przeznaczonych na udzielenie dofinansowania określana będzie 

kaŜdorazowo w planie wydatków budŜetu gminy na dany rok budŜetowy oraz uzaleŜniona od 

uzyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych 

 

 

 

Załączniki  

1. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW AZBESTOWYCH 
POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH LUB 
ZMNAGAZYNOWANYCH NA TERENIE GMINY WASNIÓW. (WNIOSKODAWCA WYPEŁNIA 
CZĘŚĆ PIERWSZĄ) 

2. JNFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



   
                                                                                                                  

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ TRANSPORTU I UTYLIZACJI 
ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH LUB ZMAGAZYNOWANYCH NA TERENIE  
GMINY WASNIÓW. 

 
CZĘŚĆ I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DRUKOWANYMI LITERAMI. 

 
1. Dane osobowe: 
 

a) imię nazwisko ……………………………………………………………………………………….……………. 
 
b) adres zamieszkania: miejscowość …………………………………........  nr domu ……………………….... 
 
c) adres realizacji zadania: 
  
miejscowość …………………………………...............................  nr domu(posesji) ……………………...….. 
  
numer ewid. działki ……………………………….….………  obręb ………………………..…………….…….. 
 
d) telefon kontaktowy  …………………………………………………………………..…………………………… 
 

2. Opis wymiany  - likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji: 
 

a) rodzaj powierzchni (dach/ elewacja) ………………………………………………………………………..…..      
 
d) rodzaj płyt eternitowych (falisty/płaski) .…………………………………………………………………………                           
 
c) ilość odpadów zawierających azbest (tony) (m2) ……………………………….…………………………….. 
 
d) termin realizacji zadania (deklarowany termin gotowości do odbioru) .……………………………………..  
 
OŚWIADCZENIE 

Ja niŜej podpisany/a oświadczam, Ŝe obiekty, z których są usuwane i utylizowane materiały zawierające 
azbest oraz grunty, na których są one połoŜone, nie są przeze mnie wykorzystywane na cele działalności 
gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 
173, poz. 1807 z późn. zm.) Ponadto oświadczam iŜ demontaŜ płyt azbestowo cementowych zostanie 
wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego i Środowiskowego. 
PowyŜsze oświadczenie składam świadomy/a, iŜ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.  
                                   
 
 
Data …………………….      Podpis ……………………………………………                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
                                                                                                                  

CZĘŚĆ II –  
 
 
WYPEŁNIA KOMISJA. 
 
 
Opinia komisji: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 
Kwalifikacja wniosku: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
             Waśniów, dnia ……………………… 
Podpisy członków Komisji 
 
1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

 
CZĘŚĆ III – ZATWIERDZENIE 
 
 

Akceptacja Wójta Gminy Waśniów                      …………………………………………. 

 

Akceptacja Skarbnika Gminy Waśniów   …………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
                                                                                                                  

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA 
 
1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2): 

............................................................................................................................

...................................................... 

............................................................................................................................

...................................................... 

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres: 

............................................................................................................................

...................................................... 

............................................................................................................................

...................................................... 

3. Rodzaj zabudowy3): 

............................................................................................................................

..................... 

4. Numer działki ewidencyjnej4): 

............................................................................................................................

...... 

5. Numer obrębu ewidencyjnego4): 

............................................................................................................................

.. 

6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): 

............................................................................................................................

.............. 

............................................................................................................................

...................................................... 

7. Ilość posiadanych wyrobów6): 

............................................................................................................................

...... 

8. Stopień pilności7): 

............................................................................................................................

........................ 

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8): 

a) nazwa i numer dokumentu: 

........................................................................................................................

......... 



   
                                                                                                                  

b) data ostatniej aktualizacji: 

........................................................................................................................

........... 

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: 

.............................................................................................................. 

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): 

........................................ 

 
 .......................................................................................... 

(podpis) 
data .................................................................... 
_______________ 
1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się kaŜdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu. 
2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu naleŜy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, 

miejscowość, ulica, numer nieruchomości. 
3) NaleŜy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-

gospodarczy, inny. 
4) NaleŜy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu. 
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleŜy stosować następującą klasyfikację: 

– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
– płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 
– rury i złącza azbestowo-cementowe, 
– rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, 
– izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
– wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
– przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
– szczeliwa azbestowe, 
– taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
– wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
– papier, tektura, 
– drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o 

zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu), 
– drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania 

wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, 
– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie. 

6) Ilość wyrobów zawierających azbest naleŜy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km). 
7) Według „Oceny stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 

do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089). 

8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. NaleŜy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej 
aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu 
sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej. 

 


