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UCHWAŁA NR XXVII/231/2017
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Wieprz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.), w związku z wykonaniem uchwały
Nr XXXI/185/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 marca 2009 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieprz na lata 2009-2032" uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Regulamin dofinansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Wieprz" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
mgr Bartłomiej Westwalewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/231/2017
Rady Gminy Wieprz
z dnia 30 maja 2017 r.
Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków własnych Gminy Wieprz osobom fizycznym na
usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu
Gminy Wieprz

§ 1. Regulamin określa zasady dofinansowywania ze środków własnych Gminy Wieprz kosztów
przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na
terenie Gminy Wieprz.
§ 2. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć polegających na załadunku, transporcie
i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z demontażu materiałów
budowlanych (w szczególności w postaci płyt płaskich i falistych, stanowiących pokrycia dachowe i elementy
elewacji budynków, materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych) z jednego obiektu budowlanego.
§ 3. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne (nie będące 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.)
posiadające tytuł prawny (własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie) do obiektów budowlanych
zlokalizowanych na terenie Gminy Wieprz.
§ 4. Przez obiekt budowlany należy rozumieć pojęcia określone w Ustawie - Prawo Budowlane.
§ 5. Wymagania formalne dla uzyskania dofinansowania:
- Złożenie w Urzędzie Gminy wniosku o dofinansowanie z odpowiednimi załącznikami, których oryginały
przedstawiane są do wglądu (druk Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu)
- Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 należy dołączyć:
a) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do obiektu budowlanego oraz zgodności prac
budowlanych z przepisami prawa. W przypadku obiektów budowlanych, do których tytuł prawny posiada
kilka osób należy dołączyć zgodę współwładających (drukZałącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu),
b) Informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (drukZałącznik
Nr 3 do niniejszego Regulaminu).
- Wójt Gminy uznaje, że złożony wniosek jest kompletny pod względem formalnym, jeżeli został właściwie
wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje.
- Wszystkie niezbędne formularze dostępne są w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
Wieprz oraz na stronie internetowej Gminy Wieprz.
§ 6. Tryb przyznawania dofinansowania:
- Dofinansowania są przyznawane według kolejności zgłoszenia kompletnych wniosków do wysokości
środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Wieprz
- W przypadku braku środków w budżecie gminy dofinansowanie nie zostanie przyznane, a złożone wnioski są
traktowane jako oczekujące.
- Wójt Gminy Wieprz powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o przyznaniu dofinansowania bądź o umieszczeniu
na liście wniosków oczekujących w terminie 14 dni.
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- Wójt Gminy Wieprz powiadamia pisemnie, lub telefonicznie wnioskodawcę o brakach uniemożliwiających
rozpatrzenie wniosku i określa termin ich uzupełnienia.
- Wnioski nie uzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
- 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.
§ 7. Realizacja dofinansowania.
1. Przed udzieleniem dotacji wymagane jest zawarcie przez Wnioskodawcę umowy cywilnoprawnej z Gminą
Wieprz na wykonanie prac polegających na załadunku, wywiezieniu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
2. Dofinansowanie polegać będzie na wypłacie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie usługi
polegającej na załadunku, wywiezieniu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Wykonawca zadania
zostanie wskazany przez Wójta Gminy Wieprz w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.
3. Przelew środków pieniężnych z tytułu dofinansowania następuje na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę za wykonanie usługi polegającej na załadunku, wywiezieniu i utylizacji wyrobów zawierających
azbest oraz po przekazaniu karty przekazania odpadu na składowisko.
4. Przelew środków pieniężnych następuje na konto Wykonawcy.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
mgr Bartłomiej Westwalewicz
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYH AZBEST
I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko: ………..............................................................................................................
Adres zamieszkania: ……............................................................................................................
Nr dowodu osobistego: ……………………. Wydany przez: ………………………………….
PESEL: ………………………………….. NIP: ………………………………………………
Dane kontaktowe: telefon

fax .............................email: ............................

II. OPIS ZADANIA
a) Lokalizacja obiektu budowlanego:
…..................................................................................................................................................
( obręb, nr działki, adres)
b) Rodzaj
obiektu,
z którego
pochodzi
usuwany
wyrób
zawierający
....................................................................................................................................................

azbest:

(budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek garażowy, wiata, altana, inne…)
- c) Nazwa i rodzaj usuwanego wyrobu zawierającego azbest
.......................................................................................................................................................
( płyty dachowe – płaskie / faliste, płyty elewacyjne – płaskie / faliste, inne jak objaśnieniach
w zał.3)
d) Przewidywana
ilość
usuwanego
wyrobu
zawieraj¹cego
azbest
(m²,
kg,
.......................................................................................................................................................

tony)

e) Materiał, którym zostanie zastąpiony wyrób zawierający azbest
…...................................................................................................................................................
(podać rodzaj materiału zastępczego lub deklaracje rezygnacji z użytkowania budynku)
2. Termin realizacji zadania:
data rozpoczęcia zadania
data zakończenia zadania
Świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie
nieprawdziwych informacji i zatajenie prawdy oświadczamy, że zawarte we wniosku dane są zgodne ze
stanem faktycznym i prawnym. Wiarygodność podanych we wniosku danych stwierdzamy własnoręcznym
podpisem.
.......................................
(miejscowość i data)

..............................................
podpis Wnioskodawcy

Załączniki:
1. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego oraz zgodności prac z prawem budowlanym,
2. Informacja wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Wnioskodawca

Wieprz, dnia ................................

……………………
(nazwisko i imię)
...........................................................................................
...........................................................................................
(adres zamieszkania)
……………..
(telefon)
Urząd Gminy Wieprz
Referat Inwestycji
i Środowiska Ochrony Środowiska
OŚWIADCZENIE
o posiadaniu tytułu prawnego oraz zgodności prac z prawem budowlanym,
Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny (własność, użytkowanie wieczyste,
......................................................

użytkowanie lub inny)

do obiektu budowlanego (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek garażowy, wiata, altana,
inny) …………………………………………………....
znajdującego się na działce o nr ew. ………………………………….,
położonego przy ul…………………………………………………….,
w miejscowości ………………………………………….……………, w gminie Wieprz
oraz, że prace budowlane związane z wymianą elementów zawierających azbest będą wykonywane
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016 poz. 290) oraz przepisami
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie
sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.
z 2004r. Nr 71 poz.649 z późn. zm.)
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 1 Kodeksu Karnego za składanie
nieprawdziwych informacji i zatajenie prawdy oświadczam, że zawarte w oświadczeniu dane są zgodne ze
stanem faktycznym i prawnym. Wiarygodność podanych w oświadczeniu danych stwierdzam
własnoręcznym podpisem.
.....................................................
/podpis/
Załączniki:
1) Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego,
2) Kopia dokumentu potwierdzającego wypełnienie obowiązków nałożonych ustawą Prawo Budowlane.
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH
WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
1. Wnioskodawca
Imię, nazwisko, adres zamieszkania
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. Lokalizacja obiektu budowlanego wyposażonego w wyroby zawierające azbest
...................................................................................................................................................................
....................................................................................
3. Tytuł prawny
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2)
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
5. Ilość (m2, kg, tony)3) ..................................................................................................................................
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów .....................................................................................
7. Planowane usunięcia wyrobów: ............................................................................................................
a) sposób .................................................................................................................................................
b) przez kogo ..........................................................................................................................................
c) termin .................................................................................................................................................
8. Inne istotne informacje4)
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
Data .....................
................................................
(podpis)
Objaśnienia:
*) Niepotrzebne skreślić.
1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
2) 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,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
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- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.
3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym
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