
UCHWAŁA NR XXI/150/2012
RADY GMINY MIEDŹNA

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji celowej zadań z zakresu usuwania 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na 

terenie Gminy Miedźna 

Na podstawie: art. 7, ust. 1, pkt. 1 i art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001r., Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 400a, ust. 1, pkt. 
8 w związku z art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt. 1 ppkt. a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity z 2008r., Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) 

RADA GMINY MIEDŹNA 

uchwala 

§ 1. Regulamin dofinansowania w formie dotacji celowej zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Miedźna, 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźna 

mgr inż. Stanisław Karbowy
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/150/2012 

Rady Gminy Miedźna 

z dnia 26 czerwca 2012 r. 

Regulamin dofinansowania w formie dotacji celowej zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy 

Miedźna 

§ 1. 1. Środki budżetowe przeznacza się dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów związanych 
z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest powstających przy likwidacji 
pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych lub dofinansowanie do przetransportowania 
i zeskładowania na składowisku odpadów zawierających azbest wytwarzanych przed dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest /tekst jednolity z 2004r., 
Dz. U. Nr 3, poz. 20 z późniejszymi zmianami/. 

2. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości 
zabudowanej budynkiem znajdującym się na terenie Gminy Miedźna. 

3. Podstawą wypłaty środków z budżetu gminy jest umowa. 

4. Dofinansowanie o którym mowa w pkt 1 przyznawane jest w formie dotacji celowej. 

§ 2. 1. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dofinansowania określona będzie w planie wydatków 
budżetu na dany rok budżetowy. 

2. Kwota dofinansowania zadania związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów 
zawierających azbest powstających przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych 
wynosić będzie 75 % nakładów jednak nie więcej niż 5 000,00 zł; kwota dofinansowania do przetransportowania 
i zeskładowania na składowisku odpadów zawierających azbest wynosić będzie 75 % nakładów jednak nie 
więcej niż 2 000,00 zł. 

3. Przez koszty dofinansowania zadania rozumie się koszty zdjęcia płyt azbestowo- cementowych płaskich 
i falistych z dachu, elewacji obiektu budowlanego, zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
załadunek, transport i unieszkodliwienie lub przetransportowanie i zeskładowanie odpadów zawierających azbest 
na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

4. Prace o których mowa w pkt. 3 realizować może Wykonawca posiadający odpowiednie pozwolenie na 
prowadzenie tego typu działalności na terenie Gminy Miedźna oraz unieszkodliwianie odpadów azbestowych 
w miejscu do tego przeznaczonym /składowisko odpadów niebezpiecznych/. 

§ 3. 1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację celową na zadanie określone w § 1 jest przedłożenie 
w Urzędzie Gminy Miedźna pisemnego wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Wnioski należy składać w terminie do 30 września każdego roku z zastrzeżeniem, iż termin wykonania 
prac nie może przekroczyć 10 listopada danego roku. 

3. Realizacja wniosków odbywać się będzie wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania rocznego limitu środków 
finansowych przeznaczonych na zadanie w uchwale budżetowej. 

§ 4. Dotacja zostanie wypłacona po przedłożeniu w terminie nie przekraczającym 15 listopada każdego roku: 

1. Oryginału faktury VAT wystawionej przez uprawnionego przedsiębiorcę. 

2. Dokumentu Starostwa Powiatowego w Pszczynie potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych lub kopię 
uzyskanego na roboty budowlane pozwolenia na budowę. 

3. Karty przekazania odpadów na uprawnione składowisko. 
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4. Oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac 
oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych 
zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 
Nr 71 poz 649 z późniejszymi zmianami). 

5. „Informacji o wyrobach zawierających azbest” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 
grudnia 2010r. 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 2011r., Nr 8, poz. 31/ stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§ 5. Dotacja wypłacona będzie jednorazowo przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy lub 
gotówką w kasie Urzędu Gminy Miedźna w terminie do 30 dni od daty złożenia dokumentów rozliczeniowych 
o których mowa w § 4. 

§ 6. Gmina Miedźna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania prac 
związanych z usunięciem odpadów azbestowych na terenie posesji zarówno przed przystąpieniem do realizacji 
zadania, jak również po jego zakończeniu. 

Zakres kontroli obejmuje w szczególności: 

- zgodność złożonego wniosku ze stanem faktycznym, 

- wykonanie zadania zgodnie z umową, 

- udokumentowanie sposobu realizacji zadania. 
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu dofinansowania w formie dotacji celowej zadań z zakresu usuwania 

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących 

z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Miedźna. 

z dnia 26 czerwca 2012 r. 

W N I O S E K 
o dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Miedźna. 

1. Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko ................................................................................................................. 

Adres zameldowania: 

ulica ............................................................... nr domu ............................ 

kod pocztowy ....................... miejscowość ................................. nr telefonu ........................... 

seria i nr dowodu osobistego ...............................................nr PESEL ...................................... 

nr konta bankowego ................................................................................................................... 

2. Adres budynku gdzie usuwane będą elementy azbestowe: 

ulica ............................................................ nr domu ................................ 

nr ewidencyjny działki ..........................., obręb ......................... kod pocztowy ........................ 

miejscowość ........................................................... nr telefonu ........................................... 

3. Opis demontowanych elementów azbestowych: 

- rodzaj powierzchni (np. dach, elewacja, inne) ....................................................................... 

- wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany / likwidacji [m2 ]....................................... 

- przewidywana waga zeskładowanych odpadów zawierających azbest [kg] ……………….. 

- rodzaj płyt azbestowo-cementowych (faliste / płaskie) .......................................................... 

4. Nazwa i adres wykonawcy : 

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

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

5. Przewidywany termin prowadzenia prac: 

rozpoczęcia..................................... zakończenia ...................................... 

6. Inne informacje o wyrobach: …………………………………………………………… 

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

W załączeniu : kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości i zgoda 
wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania. 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję warunki udzielenia dofinansowania oraz wyrażam 
zgodę na przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonywania prac związanych z usunięciem 
odpadów azbestowych na terenie mojej posesji. 

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

Podpis wnioskodawcy 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku składam świadomy/a, iż na podstawie art. 
233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do 
lat 3. 

................................................... 
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Podpis wnioskodawcy 

Załącznik Nr 2 

do Regulaminu dofinansowania w formie dotacji celowej zadań z zakresu usuwania 

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących 

z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Miedźna. 

z dnia 26 czerwca 2012 r. 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) 

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 każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu. 

2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: 
województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości. 

3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, 
budynek mieszkalno- gospodarczy, inny. 

4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca 
występowania azbestu. 

5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

– płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 
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– 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 życie 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 życie 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 należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, 
m2, m3, m.b., km). 

7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 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 użytkowania 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. Należy 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. 
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