
ZARZĄDZENIE NR 97/13
WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie przyjęcia „Regulamin udzielania dofinansowania na realizację usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Gnojno”

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Gnojno na lata 2013-2032” przyjętego uchwałą Nr XXXII/218/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 
25 września 2013 r. zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania dofinansowania na realizację usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Gnojno”, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

§ 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy i na stronie internetowej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

WÓJT

inż. Jolanta Stachowicz
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Załącznik do Zarządzenia Nr 97/13 
Wójta Gminy Gnojno 

z dnia 14 października 2013 r. 

Regulamin udzielania dofinansowania na realizację usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Gnojno 

§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dofinansowania całości kosztów zadania 
obejmującego: 

1) demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków i posesji położonych na terenie 
gminy Gnojno; 

2) pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest zalegających na 
posesjach położonych na terenie gminy Gnojno.

§ 2. 1. Dofinansowaniu w wysokości do 100% podlegają koszty usuwania i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu materiałów 
budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie dachowe 
budynków mieszkalnych i gospodarczych. 

2. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, 
wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Gnojno - zwane dalej Wnioskodawcą. 

3. Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały czynności 
demontażu lub transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 

5. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

§ 3. 1. Podstawą do otrzymania dofinansowania jest ocena stanu technicznego pod kątem stwierdzenia, 
czy modernizowany budynek zabudowany jest elementami zawierającymi azbest wraz z identyfikacją rodzaju 
i ilości. 

2. Przegląd musi być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 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. z 2004 r. nr 71, poz. 649 ze zm.). 

3. Przedłożenie oceny, o której mowa w ust. 1 jest warunkiem rozpatrzenia wniosku. 

4. Wnioskodawca zobowiązany jest, w zależności od charakteru wykonywanych prac, zgłosić lub uzyskać 
na nie stosowne pozwolenie. 

§ 4. 1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 jest: 

1) lokalizacja obiektu budowlanego w granicach administracyjnych Gminy Gnojno; 
2) złożenie wniosku o dofinansowanie zadania określonego w § 1 na formularzu stanowiącym załącznik do 

niniejszego Regulaminu (druk załącznik nr 1 lub nr 1a do niniejszego Regulaminu). 

2. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie winien złożyć następujące dokumenty: 

1) Wniosek do Wójta Gminy Gnojno - załącznik nr 1 lub nr 1a; 
2) Kopię „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonanej 

zgodnie z § 4 ust. 2 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 ze zm.) - załącznik nr 2; 

3) Kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów 
budowlanych zawierających azbest Staroście Buskiemu, jako organowi administracji architektoniczno-
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budowlanej (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub kopia pozwolenia na 
budowę wymaganego w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych 
zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca 
pozwolenia na budowę; 

4) Dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości (lub budynku): 
a) w przypadku budynków mieszkalnych będących wyłączną własnością wnioskodawcy - kopia odpisu 

z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wydana nie wcześnie niż 6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku. 

b) w przypadku budynków mieszkalnych będących przedmiotem współwłasności - zgoda wszystkich 
współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest, o których mowa w pkt I, wraz z kopią aktualnego odpisu z księgi wieczystej oraz upoważnienie 
dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli;

5) Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na kontrolę prac objętych wnioskiem przez 
pracowników Urzędu Gminy w Gnojnie.

3. Druki wniosków o przyznanie dofinansowania dostępne będą w pok. nr 9 Urzędu Gminy w Gnojnie 
i na stronie internetowej Gminy. 

4. Dokumenty składa się w jednym egzemplarzu; w przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest 
przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. 

5. Rozpatrywane będą wnioski kompletne i złożone na formularzach, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

6. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w przypadku nie wyczerpanego limitu środków 
uzyskanych z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gnojno” w danym roku - w ramach realizacji „Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gnojno na lata 2013 – 2032”. 

7. Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania.

§ 5. 1. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa z dniem 30 września roku poprzedzającego 
rok, w którym będzie udzielane dofinansowanie z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Termin składania wniosków o dofinansowanie w 2014 r. upływa z dniem 28 lutego 2014 r.

§ 6. 1. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w § 2, weryfikowane będą przez 
Komisję powołaną przez Wójta odrębnym Zarządzeniem; elementem weryfikacji wniosku jest 
przeprowadzenie oględzin w terenie, z których sporządza się protokół określający zakres przewidzianych do 
wykonania prac. 

2. Po przeprowadzeniu weryfikacji Komisja przedkłada wniosek Wójtowi do akceptacji. 

3. Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności złożenia w danym roku 
kalendarzowym, do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w danym roku budżetowym na 
realizację zadań założonych w „Gminnym Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Gnojno na lata 2013-2032”. 

4. Dofinansowanie polega na zapłacie za wykonaną usługę (demontaż, transport i utylizację lub 
pakowanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest) wykonawcy wybranemu przez Gminę. 

5. Zapłaty dokona Gmina Gnojno na podstawie wystawionej faktury.

§ 7. 1. Pozytywna weryfikacja wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Gnojno 
a Wnioskodawcą. 

2. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o pozytywnej weryfikacji wniosku oraz o terminie 
podpisania umowy lub o odmowie udzielenia dotacji . 

3. Umowa dotacji określi w szczególności: 

1) strony umowy; 
2) tytuł zadania, na wykonanie którego przyznano dotację; 
3) wielkość przyznanego dofinansowania; 
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4) termin rozpoczęcia i zakończenia zadania; 
5) sankcje wynikające z tytułu niedotrzymania warunków umowy. 

4. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie i wyłonieniu przez Gminę Gnojno Wykonawcy, 
Wnioskodawca indywidualnie w ciągu 14 dni uzgodni z Wykonawcą termin prac związanych z demontażem, 
transportem i utylizacją lub pakowaniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. 

5. W przypadku nieotrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Gmina rozwiąże umowę na udzielenie dofinansowania na realizację 
usuwania wyrobów zawierających azbest; na wniosek zainteresowanego wniosek zostanie zakwalifikowany 
do oceny w następnym roku budżetowym w pierwszej kolejności, bez konieczności składania nowego 
wniosku. 

§ 8. Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w roku 
budżetowym, w którym złożono wniosek, mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania 
w następnym roku budżetowym, bez konieczności składania nowego wniosku. 

§ 9. 1. Prace związane z demontażem i transportem na uprawnione składowisko odpadów mogą być 
wykonywane tylko przez wyspecjalizowaną firmę, posiadająca stosowne pozwolenia. 

2. Wyboru firmy, o której mowa w ust. 4, dokonuje Gmina Gnojno zgodnie z ustawą prawo zamówień 
publicznych. 

Załączniki:
1) wzór wniosku o dofinansowanie kosztów demontażu pokryć dachowych, pakowania, załadunku, 

transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych 
budynków i posesji położonych na terenie Gminy Gnojno; 

2) wzór wniosku o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest zalegających na posesjach położonych na terenie Gminy Gnojno; 

3) wzór „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, wykonanej 
zgodnie z § 4 ust. 2 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 ze zm.); 

4) wzór protokołu określającego zakres przewidzianych do wykonania prac.
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Załącznik Nr 1 do „Regulaminu udzielania dofinansowania na
realizację usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Gnojno”

WÓJT GMINY
GNOJNO

WNIOSEK

o dofinansowanie kosztów demontażu pokryć dachowych, pakowania, załadunku, transportu i
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych

budynków i posesji położonych na terenie Gminy Gnojno

1. Wnioskodawca: .....................................................................................................................
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

adres ..............................................................................................………………………….
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

telefon: ..............................................

tytuł prawny do nieruchomości .............................................................................................
(własność, współwłasność, użytkownik wieczysty)

2. Miejsce planowanego wytworzenia odpadów zawierających azbest:

...................................................................................................................................................
(ulica i nr domu/nr nieruchomości gdzie będzie przeprowadzony demontaż pokrycia dachowego)

3. Rodzaj odpadów: ..................................................................................................................
(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)

4. Ilość szacunkowa odpadów: .................................................................................................

5. Planowany termin zdjęcia pokrycia eternitowego……………………………………………….

6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą.

7. Do wniosku dołączam następujące załączniki:*

- informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania w przypadku nie złożenia
informacji we wcześniejszym terminie,

- kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki),
- upoważnienie dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli w przypadku,
gdy więcej niż jedna osoba ma uregulowany stosunek prawny do danego obiektu,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w przypadku gdy
Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości,

- oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na kontrolę prac objętych wnioskiem przez pracowników
Urzędu Gminy w Gnojnie.

............................................. ......................................
(Miejscowość, data) ( podpis wnioskodawcy)
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Adnotacje urzędowe: (Wypełnia Urząd Gminy)

* - niepotrzebne skreślić

Uwagi:
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Gnojnie.
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Załącznik Nr 1a do „Regulaminu udzielania dofinansowania na
realizację usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Gnojno”

WÓJT GMINY
GNOJNO

WN I O S E K

o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest zalegających na posesjach położonych na terenie Gminy Gnojno

Niniejszym zwracam się z prośbą o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zlokalizowanych na nieruchomości położonej
w miejscowości ………………………… na działce ewidencyjnej gruntów o nr …………….. obręb
…………………… .

1. Odpady powstałe w wyniku:
- wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego/gospodarczego/innego * w roku …………

2. Rodzaj wyrobu:
- płyty azbestowo - cementowe faliste/płaskie *,

3. Ilość odpadów (w m2):…………………………………… .

4. Oświadczam, że złożyłem/nie złożyłem* informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystania.

5. Oświadczam, że odpady zawierające azbest, tj. eternit falisty/płaski* powstał w wyniku wymiany pokrycia
dachowego na budynku mieszkalnym/gospodarczym/innym* usytuowanym na działce ewidencyjnej
gruntów nr ............................. w miejscowości ................................................, co potwierdzam
własnoręcznym podpisem.

6. Do wniosku dołączam następujące załączniki:*

- informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania w przypadku nie złożenia
informacji we wcześniejszym terminie,

- kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki),
- upoważnienie dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli w przypadku,
gdy więcej niż jedna osoba ma uregulowany stosunek prawny do danego obiektu,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w przypadku gdy
Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości,

- oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na kontrolę prac objętych wnioskiem przez pracowników
Urzędu Gminy w Gnojnie.

…………………………………………. ………………………………………….
(Miejscowość, data ) (czytelny podpis właściciela działki)

* - niepotrzebne skreślić

Uwagi:
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Gnojnie.
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Grupa/ Nr Wyrób – rodzaj Ocena
Przyjęta
punktacja

I. Sposób zastosowania azbestu

1. Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 30

2. Tynk zawierajacy azbest 30

3. Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m3) 25

4. Pozostałe wyroby z azbestem 10

II. Rodzaj azbestu

5. Azbest chryzotylowy 5

6. Inny azbest (np. krokidolit) 15

III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

7. Rozluźniona (naruszona) struktura włókien 30

8.
Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby
zewnętrznej

10

9. Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna 10

IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem

10. Duże uszkodzenia 3) 30

11. Małe uszkodzenia 4) 10

12. Brak 0

V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

13. Wyrób jest przedmiotem jakiś prac 15

14.
Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do
wysokości 2 m)

10

15. Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10

16. Wyrób narażony na wstrząsy i drgania 10

17.
Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz
obiektu)

10

18. Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza 10

19. Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0

VI. Wykorzystanie pomieszczenia

20. Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców 35

21. Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniu innych osób 30

22. Czasowo wykorzystywane pomieszczenie 20

Załącznik Nr 2 do „Regulaminu udzielania dofinansowania na
realizację usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Gnojno”

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane/ instalacja przemysłowa:

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

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

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

Pomieszczenie: .............................................................................................................................

Rodzaj/ nazwa wyrobu 1) ..............................................................................................................

Ilość wyrobu (m2, tony) 2) ............................................................................................................
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23. Rzadko wykorzystywane pomieszczenie 10

VII. Usytuowanie wyrobu

24. Bezpośrednie w pomieszczeniu 30

25. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25

26. W systemie wywietrzenia pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25

27.
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym

10

Suma punktów z oceny X

Stopień pilności ...............

Stopień pilności I - 65 i więcej punktów
(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

Stopień pilności II - powyżej 35 do 60 punktów
(ponowna ocena w czasie do I roku)

Stopień pilności III - do 35 punktów
(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

…………….............................……………….. …………………………………………….
Oceniający: nazwisko i imię Właściciel / Zarządca

Data: ............................................

1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczana instalacji lub urządzeń,
w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876).

2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

3) Duża uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni
wyrobu.

4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni
wyrobu.

Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- szczeliwa azbestowe,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura
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Załącznik Nr 3 do „Regulaminu udzielania dofinansowania na
realizację usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Gnojno”

…………………., dnia ...................................

P R O T O K Ó Ł
określający zakres przewidzianych do wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z budynku mieszkalnego / gospodarczego / innego* położonego
w ...........................................................

1. W wyniku przeprowadzonej wizji w dniu ..................................................... Komisja w

składzie:

1) ..............................................................................................................................

2) ..............................................................................................................................

w obecności: ..........................................................................................

stwierdziła:

- lokalizacja planowanych prac:

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

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

- prace związane z usuwaniem pokrycia dachowego zawierającego azbest obejmują*

· budynek mieszkalny
· budynek gospodarczy
· inny budynek

- charakterystyka prac - usuwanie azbestu obejmuje demontaż/pakowanie*, transport i utylizację:

· płyt dachowych - płaskich / falistych*
· płyt elewacyjnych - płaskich / falistych*

- przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m2 lub kg]: ..............................

- planowany termin realizacji prac: od dnia .................. do dnia .................................

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. ..................................................................... 3. .....................................................................

2. ..................................................................... 4. .....................................................................

* - niepotrzebne skreślić
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