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Załącznik nr 1 

do uchwały nr 236/2008 z dnia 16.07.2008r. Zarządu  Powiatu 

 

 

REGULAMIN 

UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ PRZY USUWANIU 
WYROBÓW ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST Z TERENU POWIATU 
WRZESIŃSKIEGO  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

Regulamin przyznawania dofinansowania, zwany dalej "Regulaminem", określa cele, zasady 
i tryb postępowania przy przyznawaniu i rozliczaniu środków finansowych na wykonanie 
Zadania. 

§1 

Środki na dofinansowanie Zadania, zwane dalej "Funduszem", pochodzą  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 30 000 zł.   

 

§2 

Przedmiotem Zadania jest pomoc wnioskodawcom – osobom fizycznym posiadającym 
nieruchomość na terenie powiatu wrzesińskiego, w usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
z terenu ich nieruchomości. 

§3 

Procedury z zakresu postępowania objętego przedmiotem niniejszego Regulaminu nadzoruje 
Starosta Wrzesiński. 

§4 

UŜyte w Regulaminie określenia "azbest" i "wyroby z azbestu" oznaczają wyroby z azbestu 
rozumiane według przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 ze zm.). 

§5 

Wykonawca prac demontaŜowych i transportu odpadów zawierających azbest zostanie 
wyłoniony w postępowaniu „zapytania o cenę” spośród przedsiębiorców z terenu powiatu 
wrzesińskiego, posiadających niezbędne zezwolenie, zgodnie z ustawą o odpadach. 
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§6 

Powiat Wrzesiński podpisze umowę ze specjalistyczną firmą na wykonanie prac demontaŜu, 
transportu i unieszkodliwienia realizowanych w ramach tego Zadania. 
 

Rozdział II 
Zasady udzielania dofinansowania 

 
§7 

 
Warunki konieczne do spełnienia przez właścicieli nieruchomości w celu uzyskania 
dofinansowania kosztów demontaŜu oraz transportu i unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest 
1. Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości połoŜonej na terenie Powiatu 

Wrzesińskiego, na której znajdują się wyroby zawierające azbest. 
2. ZłoŜenie do Urzędu Gminy wniosku (załącznik nr1 do Regulaminu) o udzielenie 

dofinansowania ze środków Funduszu kosztów usunięcia wyrobów zawierających 
azbest. 

3. Uzyskanie pozytywnej opinii Urzędu Gminy potwierdzającej zasadność udzielenia 
dofinansowania z Funduszu. 

4. Podpisanie umowy między Powiatem a wnioskodawcą, którego wniosek został 
zakwalifikowany do dofinansowania. 

5. Zgłoszenie, przez wnioskodawcę, do Wydziału Administracji Architektoniczno 
Budowlanej Starostwa Powiatowego we Wrześni, zamiaru wykonania robót 
budowlanych lub złoŜenia wniosku o wydanie decyzji, w zaleŜności od charakteru 
zaplanowanych prac, podczas których zostanie dokonane usuniecie wyrobów 
azbestowych. 

6. Dostarczenie do Starostwa przez wnioskodawcę: 
* protokołu odbioru prac, podpisanego przez przedstawiciela Urzędu Gminy, 

Starostwa i wnioskodawcę – w przypadku wykonywania usługi demontaŜu, 
transportu i unieszkodliwiania 

* Karty Przekazania Odpadów tylko w przypadku odbioru odpadów 
zawierających azbest przez firmę wykonującą usługę transportu i 
unieszkodliwienia; 

* faktury VAT na 70 % brutto wartości realizowanego zadania wystawioną na 
Starostwo Powiatowe we Wrześni przez firmę wykonującą usługę demontaŜu, 
transportu i unieszkodliwienia lub tylko transportu i unieszkodliwienia. 

 
§8 

 
1. Dofinansowanie do kosztów działania obejmującego łącznie demontaŜ wyrobów 

azbestowych oraz transport i unieszkodliwianie wytworzonego odpadu azbestowego 
przyznawane jest w wysokości 70% całościowych kosztów tego działania, przy 30% 
udziale własnym wnioskodawcy. 

2. Dofinansowanie do kosztów działania obejmującego wyłącznie transport 
i unieszkodliwiane odpadu azbestowego, składowanego na terenie nieruchomości 
naleŜącej do wnioskodawcy, przyznawane jest w wysokości 70% całościowych kosztów 
tych działań, przy 30% udziale własnym wnioskodawcy. 
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Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 
 

§9 
 
Finansowanie ze środków Funduszu obejmuje wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Urząd 
Gminy i składane do tutejszego Starostwa ze szczególnym uwzględnieniem dostępności 
wszystkich Gmin do skorzystania z dofinansowania, do wyczerpania środków zaplanowanych 
na ww. zadanie w 2008r. 

§10 
 

Dopuszcza się moŜliwość skorzystania tylko z jednej formy dofinansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest, realizowanej przez samorządy na terenie powiatu 
wrzesińskiego. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu udzielania pomocy finansowej przy usuwaniu 

 wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego  

 

 

        data……………………….r. 

 

 

Starostwo Powiatowe we Wrześni 
Za pośrednictwem Urzędu Gminy 
 

 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA USUWANIA  WYROB ÓW 
ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST 

 
 

 

1.Wnioskodawca ………………………………………………………………….……….… 

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

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

2. Adres wnioskodawcy ……………………………………………………………...…….… 

Kod pocztowy ………………………………….Miejscowość ……………...……………….. 

Gmina……………………………….. Telefon …………………Faks …………………......... 

3. Szczegółowy opis przedsięwzięcia (dokładne określenie nieruchomości z podaniem 

numeru działki, zakres prac objętych wnioskiem)………………………………………..…... 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia …………………………………………….. 

• termin rozpoczęcia prac ………………………………………………………… 

• termin zakończenia prac ………………………………..………………………. 

• ilość wyrobów azbestowych przewidywanych do demontaŜu i/lub 

unieszkodliwienia [powierzchnia (m2), masa (Mg)]…………………………… 

 

5. Uwagi i informacje dodatkowe 

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

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

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

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

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

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

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

 

…………………………………………. 
Data i podpis właściciela obiektu 

 
 

 

 

 

Opinia Urzędu Gminy, potwierdzająca dane zawarte we wniosku ………………………… 

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

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

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

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

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

 
 
 

…………………………………………. 
Data i podpis pracownika Urzędu Gminy 

 
 
 


