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Załącznik nr 1 

do uchwały Zarządu Powiatu nr 442 /2009 z dnia 27 października 2009r. 

ZMINENIONY REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ W 2009r 
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU USUWANIU WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

Regulamin finansowania, zwany dalej "Regulaminem", określa cele, zasady i tryb 
postępowania przy realizacji Zadania, określonego w § 2 niniejszego Regulaminu. 

§1 

Środki na finansowanie Zadania, zwane dalej "Funduszem", pochodzą  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – do 60 000 zł. oraz z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – do 40 000 zł, razem 
do 100 000 zł. 

§2 

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

§3 

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

§4 

Użyte 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 

1. Wykonawca prac demontażowych, transportu i unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest zostanie wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655  
ze zm.). 

 
2. Powiat Wrzesiński podpisze umowę ze specjalistyczną firmą na wykonanie prac 

demontażu, transportu i utylizacji realizowanych w ramach tego Zadania. 
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Rozdział II 
Zasady finansowania 

 
§6 

 
Warunki konieczne do spełnienia przez właścicieli nieruchomości w celu uzyskania 
sfinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających 
azbest: 
1. Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości położonej na terenie Powiatu 

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

ze środków Funduszu, kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest. Wnioski 
niekompletne będą odrzucane. 

3. Uzyskanie pozytywnej opinii Urzędu Gminy potwierdzającej zasadność sfinansowania 
z Funduszu. 

4. Zgłoszenie, przez wnioskodawcę, do Wydziału Administracji Architektoniczno 
Budowlanej Starostwa Powiatowego we Wrześni, zamiaru wykonania robót 
budowlanych lub złożenia wniosku o wydanie decyzji, w zależności od charakteru 
zaplanowanych prac, podczas których zostanie dokonane usuniecie wyrobów 
azbestowych (tylko przy demontażu dachu). 

5. Dostarczenie do Starostwa przez wnioskodawcę: 
* Protokołu odbioru prac, podpisanego przez wykonawcę, wnioskodawcę i 

przedstawiciela Powiatu – w przypadku wykonywania usługi demontażu. 
* Karty Przekazania Odpadów tylko w przypadku odbioru odpadów 

zawierających azbest przez firmę wykonującą usługę transportu i 
unieszkodliwienia; 

6. Wykonanie prac podlega kontroli przez upoważnionego przedstawiciela powiatu, na 
 terenie, której znajduje się nieruchomość. 
 

§7 
 

1. Finansowanie działania obejmującego łącznie demontaż wyrobów azbestowych oraz 
transport i unieszkodliwianie wytworzonego odpadu azbestowego przyznawane jest 
w wysokości 100% całościowych kosztów tego zadania. 

2. Finansowanie działania obejmującego wyłącznie transport i unieszkodliwiane odpadu 
azbestowego, gromadzonego na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy, 
przyznawane jest w wysokości 100% całościowych kosztów tego zadania. 

3. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie, przekazane będą przez Powiat 
Wrzesiński bezpośrednio wykonawcy Zadania, zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
umowie, o której mowa w § 5,  

4. Zadania zostanie zrealizowane w terminie do dnia 15 grudnia 2009r. 
 

 
Rozdział III 

Procedura rozpatrywania wniosków 
 

§8 
 

1.  Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Gminy 
(liczy się data wpływu) i przekazywane sukcesywnie do tutejszego Starostwa. 
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2. Wnioski złożone w Urzędach Gmin podlegać będą wstępnej weryfikacji poprzez 
sprawdzenie: 

� czy osoba ubiegająca się o finansowanie spełnia zapis § 6 niniejszego Regulaminu, 
� poprawności wypełnienia wniosku, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu. 

Po spełnianiu w/w zapisów wnioski przekazane będą niezwłocznie do Starostwa 
Powiatowego we Wrześni, w celu ich dalszego rozpatrzenia. 

3. 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 finansowania, do 
wyczerpania środków zaplanowanych na ww. zadanie w 2009r. 

 
§9 
 

Dopuszcza się możliwość 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 zmienionego Regulaminu udzielania pomocy finansowej w 2009r  

        data……………………….r. 

 

Starostwo Powiatowe we Wrześni 
Za pośrednictwem Urzędu Gminy 
 

WNIOSEK O SFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 
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)………………………………………..…... 

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

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

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

• ilość wyrobów azbestowych przewidywanych do demontażu i/lub 

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

5. Uwagi i informacje dodatkowe  

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

6. Oświadczam, że jestem właścicielem działki nr……… …………………………na której 

znajduje się zdemontowany eternit z budynku, który jest tam zlokalizowany lub budynek, 

którego dach eternitowy będzie demontowany. 

 

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

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

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

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

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

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


