
UCHWAŁA NR 0007.68.2015
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie Regulaminu  dofinansowania  kosztów usuwania i unieszkodliwiania materiałów azbestowych
z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Kobiór.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.), art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 
o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 1101), 
art. 221 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),w 
związku z art. 400 a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 
1232 ze zm.) oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 
pod nazwą „Program Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”

Rada Gminy

uchwala:

§ 1. 

Przyjmuje się „Regulamin dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania materiałów azbestowych 
z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Kobiór” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały przestaje obowiązywać „Regulamin dofinansowania  kosztów 
usuwania i unieszkodliwiania materiałów azbestowych z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy 
Kobiór" stanowiący załącznik  do uchwały nr XVI/103/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 czerwca 2012r.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Sawicki
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Załącznik do Uchwały Nr 0007.68.2015

Rady Gminy Kobiór

z dnia 29 października 2015 r.

Regulamin dofinansowania  kosztów usuwania i unieszkodliwiania materiałów azbestowych
z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Kobiór.

I. 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, zwanym dalej „Dotowanym”, nie będącym 
przedsiębiorcami, dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu 
wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kobiór będących 
ich własnością.

2. O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu 
budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Kobiór (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż) i poniosła 
koszty związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem elementów i materiałów zawierających azbest. 
Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości w części wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. O dofinansowanie, o którym mowa, może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa w części, w której 
właścicielami są osoby fizyczne.

4. Udzielane jest również dofinansowanie do transportu przez  koncesjonowaną firmę i składowania na 
uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest wytworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy 
z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

4. a  Podstawą wypłaty środków jest umowa zawarta w formie pisemnej.

II. Warunkiem dofinansowania jest:

1. Przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” lub „informacji 
o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone” (zgodnie z załącznikiem nr 
3 do Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w 
których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

2. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest stosowanych w budownictwie przez 
przedsiębiorcę legitymującego się decyzją zezwalającą na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest wydaną przez Starostę Pszczyńskiego.

3. Spełnienie wymogów formalnych, tj.:

- złożenie wniosku o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów 
zawierających azbest z obiektów budowlanych wraz z dokumentami: kserokopii aktualnego dokumentu 
potwierdzającego własność budynku/działki lub zgody właściciela na realizację zadania (oryginał  do wglądu) 
oraz umowę z podmiotem posiadającym uprawnienia do wykonywania prac z zakresu demontażu i transportu 
materiałów zawierających azbest

- przedstawienie następujących dokumentów do zawarcia umowy:

a) dowodu tożsamości (do wglądu)

b) kserokopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do organu administracji architektoniczno-
budowlanej (starosty) lub stosownej ostatecznej decyzji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. D. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 ze zmianami)

- przedstawienie następujących dokumentów do wypłaty środków:

a) oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie, transport i składowanie 
na uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest (dokument po skasowaniu tzn. opieczętowaniu do 
wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany)
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b) kserokopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego odpady zawierające azbest o prawidłowości wykonania 
prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego zgodnie z obowiązującymi przepisami zawierającego 
dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych 
i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał wraz z kartą przekazania odpadu do wglądu)

c) potwierdzenie przyjęcia odpadów na uprawnione składowisko (karta przekazania odpadu).

5. Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie łącznej powierzchni lub wagi elementów zawierających 
azbest usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko wskazanych na 
fakturze.

6. Ustala się, że wysokość dofinansowania wynosić będzie 100% kosztów (określonych na podstawie 
przedłożonych faktur VAT bądź rachunków) poniesionych przez dotowanego. Środki zostaną przekazane po 
zakończeniu prac.

7. O finansowaniu zadania będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz wysokość posiadanych na ten cel 
środków finansowych w danym roku budżetowym oraz możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

8. Termin złożenia dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie upływa z dniem 31 października 
danego roku.

9. W przypadku złożenia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków 
przewidzianych w danym roku w budżecie gminy na ten cel, dofinansowanie tych wniosków może być realizowane 
w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie 
dofinansowania.

10. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wykonania prac związanych z usunięciem 
odpadów azbestowych na terenie posesji, której dotyczy wniosek o dofinansowanie.

W N I O S E K

O   DOFINANSOWANIE  ZADANIA
W ZAKRESIE   DEMONTAZU, ODBIORU I UNIESZKODLIWIANIA  ODPADÓW 

ZAWIERAJACYCH  AZBEST

I. INFORMACJE O DOTOWANYM

1. Imię i nazwisko:

……………………………………………………………………………

2. Adres zamieszkania:

…………………………………………………………………...

…………………………………………………………………..

3. Numer telefonu:……………………………………………….

4. Nazwa banku, numer konta:

II. INFORMACJA O ZADANIU

1. Opis planowanego zadania:

Demontaż, odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z

budynku mieszkalnego/ gospodarczego/ innego (jakiego)……………………….…………….

Przy ulicy ……………………………….   oznaczonego numerem porządkowym/…………..…,

Działka nr …………………,

rodzaj zastosowanych materiałów…………………………………………………………………

rodzaj powierzchni przeznaczonej do demontażu:

dach/ elewacja/ inne (jakie)……………………………………..……..

w ilości ………….……  [ m2, Mg]

2. Przewidywany termin realizacji zadania wg. umowy z wykonawcą:

Id: 54AC2A09-7EB2-40ED-B9B6-05D078831F61. Podpisany Strona 2



Od ……………………………. do………………………………..

3. Nazwa firmy realizującej zadanie

………………………………………………………………………………………..

4. Łączny koszt inwestycji (wg. szacunku firmy):

………………………………………………. brutto

III. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

NAZWA DOKUMENTU – KOPII DOKUMENTU

POTWIERDZENIE
ZAŁĄCZENIA

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 

Umowa z podmiotem posiadającym uprawnienia do wykonywania prac 
z zakresu demontażu
i transportu materiałów zawierających azbest
Dokumenty wymagane zgodnie z Prawem budowlanym
(kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania lub 
ostatecznej decyzji pozwolenia na rozbiórkę) 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję warunki Zasad finansowania  kosztów usuwania 
i unieszkodliwiania materiałów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie Gminy

....................................................                             ………………………………………

data                                                                               podpis dotowanego

V. ADNOTACJE URZĘDOWE- nie wypełniać

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

…………………………………………………………………………………………………

....................................................                             …………………………………….

data                                                                                         podpis

UMOWA

Zawarta w dniu ………………………….. w Kobiórze, pomiędzy Gminą Kobiór z siedzibą
w Kobiórze przy ul. Kobiórskiej 5, reprezentowaną przez:

Wójta -...............................................................................................................................

zwaną dalej „Dotującym”, a

……………………………………………………………………………………….………..

zwanym dalej „Dotowanym”

§ 1. 

Dotujący zobowiązuje się do udzielenia Dotowanemu dofinansowania kosztów usunięcia
i unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych/ elewacji lub innych, 
zawierających azbest z budynków mieszkalnych/gospodarczych/ innych, położonych przy 
ul………………………………………… w Kobiórze zgodnie z Regulaminem, zawartym w załączniku do 
Uchwały Rady Gminy Kobiór nr 0007.68.2015 z dnia 29 października 2015r.

Id: 54AC2A09-7EB2-40ED-B9B6-05D078831F61. Podpisany Strona 3



§ 2. 

Na podstawie wniosku Dotowanego z dnia ……………………………. , oraz faktur VAT, stanowiących 
załącznik do niniejszej umowy, ustalono usunięcie materiałów azbestowych w ilości …………[m2, Mg], na 
koszt……………………………….zł oraz zgodnie z Uchwałą, o której mowa w § 1 ustala się kwotę 
dofinansowania w wysokości ………………………… zł

Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od  daty podpisania umowy na konto podane
we wniosku.

§ 3. 

Dotujący zastrzega sobie prawo kontroli wszelkiej dokumentacji, związanej z niniejszą umową.

§ 4. 

W przypadku stwierdzenia przez Dotującego nieprawidłowości w realizacji zadania określonego w §1 
Dotowany zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania zgodnie z wezwaniem Dotującego wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 

Spory wynikłe na tle niniejszego porozumienia rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 6. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Dotującego,
1 egzemplarz dla Dotowanego

…………………….                                                                      ………………………..

Dotujący                                                                                            Dotowany

Załączniki do umowy:

1. oryginał faktury VAT lub rachunek wystawiony przez przedsiębiorcę za usunięcie, transport i składowanie 
na uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest

2. kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości 
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Oświadczenie powinno zawierać dodatkowo, informacje o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych, 
usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu)

3. potwierdzenie przyjęcia odpadów na uprawnione składowisko (karta przekazania odpadu).
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