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Załącznik nr 1 do uchwały nr Nr XXVII/266/2014 

Rady Miejskiej w Glinojecku 

z dnia 25 marca 2014 roku 

 

"Zasady i tryb finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i 

Gminy Glinojeck”  

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Gmina Glinojeck pokrywa koszty realizacji przedsięwzięć, związanych z usuwaniem, 

transportem i unieszkodliwianiem wyrobów i odpadów niebezpiecznych zawierających 

azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych lub innych obiektów z 

terenu Miasta i Gminy Glinojeck, które nie są wykorzystywane na cele związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. 

2. Pomoc udzielana przez Gminę Glinojeck stanowi realizację Programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck, przyjętego Uchwałą 

Nr XXX/190/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010 roku. 

3. Użyte w Regulaminie określenia „azbest” i „wyroby zawierające azbest” oznaczają 

wyroby z azbestu rozumiane według przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o 

zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 3, 

poz. 20 ze zm.) 

 

II. Podmioty objęte pomocą 

§ 2 

1. Z pomocy finansowej na  usuwanie, transport i utylizację wyrobów i odpadów 

zawierających azbest mogą skorzystać osoby fizyczne (w tym wspólnoty mieszkaniowe), 

nie prowadzące działalności gospodarczej na nieruchomości z której będzie usuwany 

azbest, którzy złożą stosowne wnioski do Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku oraz 

Zarządcy gminnych budynków użyteczności publicznej. Osoby prawne oraz osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą składać wnioski o przyznanie 

dofinansowania indywidualnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 

Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie. 

2. Z pomocy mogą skorzystać osoby mające tytuł prawny do budynku/działki znajdującego 

się na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.  

3. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie 

wieczyste, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. 

4. W przypadku nieruchomości, do których prawo własności lub użytkowania wieczystego 

posiada więcej niż jedna osoba, konieczne jest podpisanie wniosku oraz spełnienie innych 

wymogów przewidzianych w regulaminie przez wszystkich współwłaścicieli lub 

użytkowników wieczystych. 

 

III. Środki na realizację Zadania i forma udzielanej pomocy 

§ 3 

1. Środki na realizację Zadania, polegającego na usuwaniu i utylizacji wyrobów  

zawierających azbest pochodzą z dotacji pozyskanej przez Gminę Glinojeck z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
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(WFOŚiGW), ze środków własnych Gminy Glinojeck, w szczególności pochodzących z 

wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska lub ze środków 

pozyskanych przez Gminę z innych źródeł. 

2. W przypadku nie przyznania dotacji Gminie Glinojeck z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, nie pozyskaniu środków z 

innych źródeł lub nie przeznaczeniu środków własnych Gminy, zadanie nie będzie 

realizowane. 

3. Gmina Glinojeck zastrzega sobie zmianę trybu przydzielania pomocy finansowej na 

realizację Zadania – w przypadku zmiany zasad udzielania pomocy przez WFOŚiGW w 

Warszawie.  

4. Pomoc będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez zlecenie przez Gminę 

Glinojeck uprawnionej firmie, wyłonionej zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych oraz sfinansowanie prac polegających na demontażu, załadunku, transporcie i 

unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest w ilości zgłoszonej w złożonych 

wnioskach przez poszczególnych wnioskodawców, z zastrzeżeniem pkt. 5. 

5.  Ze środków własnych Gminy Glinojeck mogą być sfinansowane koszty załadunku, 

transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych. Koszt demontażu będzie 

sfinansowany tylko w przypadku pozyskania środków na ten cel ze źródeł zewnętrznych. 

W przeciwnym wypadku będzie kosztem własnym Wnioskodawcy. 

 

 

IV. Zasady przyznawania pomocy 

§ 4 

1. Pomoc w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest polega na nieodpłatnym 

usunięciu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości w zakresie 

zgłoszonym przez zainteresowane osoby we wniosku o przyznanie pomocy.  

2. Sfinansowaniu będą podlegały koszty związane z utylizacją odpadów zawierających 

azbest powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego oraz elewacji takie 

jak: demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie, z zastrzeżeniem pkt. 3. 

3. Koszt demontażu będzie sfinansowany tylko w przypadku pozyskania środków na ten cel 

ze źródeł zewnętrznych. W przeciwnym wypadku będzie kosztem własnym właściciela 

bądź użytkownika nieruchomości. 

4. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć 

dachowych lub elewacji a także wykonania dokumentacji technicznej. 

5. Gmina nie pokrywa kosztów usunięcia i utylizacji pokryć dachowych zawierających 

azbest z nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz kosztów poniesionych przez właścicieli (użytkowników), którzy we własnym 

zakresie usunęli i zutylizowali odpady azbestowe. 

6. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z 

obiektów budowlanych (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest 

uzyskać od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej prawomocne 

decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac. 

7. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w zakresie sfinansowania usługi usuwania 

wyrobów azbestowych  zobowiązany jest dokładnie podać ilość odpadów przeznaczonych 

do utylizacji w m
2 

lub kg. 

8. W przypadku ubiegania się o bezpłatny odbiór wyrobów zawierających azbest, które 

zostały zdemontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zakupione i 

niewykorzystane  - wyroby te powinny być zabezpieczone i przygotowane do transportu 

tj. płyty azbestowo-cementowe nie połamane powinny zostać ułożone na palecie i 

szczelnie opakowane w folię polietylenową, natomiast odpady zawierające azbest 
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połamane powinny być zapakowane w worki foliowe aby możliwe było oszacowanie ich 

ilości przez zważenie. 

9. W przypadku płyt azbestowych zmagazynowanych na posesji pomoc polega na pokryciu 

kosztów zabezpieczenia, załadunku i transportu odpadów na przystosowane składowisko i 

ich unieszkodliwienia. 

10. Wykonanie usługi nastąpi w terminie: od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą 

Glinojeck i Wykonawcą robót, do 31 października każdego roku. Dokładny termin 

wykonania usługi ustala Właściciel z Wykonawcą.  

11.  Wnioskodawca zobowiązany jest do: 

a) uzgodnienia z wyłonionym przez Gminę Glinojeck Wykonawcą prac terminu 

demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest, 

b) udostępnienia Wykonawcy prac przedmiotowej nieruchomości w uzgodnionym 

terminie. 

12.  W przypadku nie uzgodnienia terminu demontażu i odbioru wyrobów zawierających 

azbest lub naruszenia innych warunków niniejszego regulaminu Gmina Glinojeck może 

wycofać się z udzielenia pomocy. 

13.  Termin składania wniosków: nabór ciągły, tj. przez cały rok poprzedzający realizację 

zadania. Wnioski złożone w danym roku kalendarzowym, będą mogły być zrealizowane 

w roku następnym.   

§ 5 

1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o sfinansowanie  zadania określonego w § 4 jest 

przedłożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku następujących dokumentów: 

1) Wniosku o uzyskanie dofinansowania wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszych Zasad; 

2)  Kopii Zgłoszenia do starostwa o zamiarze wykonania robót budowlanych wraz z mapą do 

celów opiniodawczych z zaznaczonym budynkiem z którego będzie usuwany azbest – w 

przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest z budynku (załącznik nr 2) lub 

pozwolenia na budowę (wymagane w przypadku, gdy nastąpi zmiana elementów 

konstrukcyjnych obiektu) lub oświadczenia, iż dokumenty te zostaną dostarczone min. 30 dni 

przed rozpoczęciem demontażu (załącznik nr 2a); 

3) Kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki, lub zgoda 

właściciela na realizację zadania; w przypadku budynku/działki, do którego tytuł własności 

posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli; 

4) Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania              

(załącznik nr 3). 

 

2. Urząd Miasta i Gminy zastrzega sobie możliwość żądania innych dokumentów 

wymaganych do uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.  

§ 6 

 

1. Wartość udzielonej pomocy dla poszczególnych wnioskodawców wyliczana będzie na 

podstawie ilości usuniętego odpadu zawierającego azbest z danej posesji i potwierdzonej 

w protokole przekazania odpadu lub karcie przekazania odpadu na składowisko, 

przedłożonych przez wykonawcę usługi  wyłonionego w wyniku przeprowadzonego 

postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

2. Wysokość pomocy na realizację zadania objętego wnioskiem  wynosi do 100%  kosztów 

określonych w § 4 pod warunkiem dokładnego podania ilości odpadów przeznaczonych 

do utylizacji. Warunkiem bezpłatnego odbioru odpadów azbestowych z danej posesji jest 
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dokładne wyliczenie i podanie we wniosku ilości wyrobów azbestowych (w m
2
 - ilość płyt 

eternitowych pomnożona przez powierzchnię  płyty lub w kg – w przypadku płyt 

eternitowych połamanych). W przypadku rozbieżności w ilości odpadów azbestowych 

podanych we wniosku a ilości rzeczywistej odpadów w dniu odbioru – różnicę kosztów 

pomiędzy wnioskowaną ilością odpadów do utylizacji a rzeczywistą ilością odpadów 

przeznaczonych do demontażu i utylizacji ponosi właściciel nieruchomości 

(Wnioskodawca). 

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszystkich 

ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaną pomocą na usuwanie 

wyrobów azbestowych. 

 

§ 7 

1. Kolejność realizacji wniosków  następować będzie według daty wpływu kompletnych 

wniosków do Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck. 

2. Wnioski niekompletne nie będą realizowane do czasu ich uzupełnienia. 

3. Na podstawie złożonych i pozytywnie zakwalifikowanych wniosków sporządzony 

zostanie wniosek o dotację z WFOŚiGW w Warszawie lub z innych dostępnych źródeł 

zewnętrznych. 

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

mogły być realizowane w roku następnym. 

5. Wniosek może zostać poddany sprawdzeniu  i  weryfikacji w terenie przez uprawnione  

osoby. 

 

 

 

 

 


