
  

 

REGULAMIN  

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY STRUMIEŃ PRZEDSIĘWZIĘĆ           

Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST POCHODZĄCYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH                       

NA TERENIE GMINY STRUMIEŃ   

 

 
I. Postanowienia wstępne 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania przedsięwzięć związanych  

z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, polegających  

na likwidacji pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych.   

 

 

II. Kryteria wyboru inwestycji do wsparcia w formie dotacji celowej 

§ 2 

 

1. Warunkiem wstępnym ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego  

w § 1 Regulaminu jest umieszczenie danych obiektu budowlanego w Gminnej Bazie Obiektów 

Zawierających Azbest, na podstawie przedłożonych w Urzędzie Miejskim w Strumieniu:  

a) „informacji o wyrobach zawierających azbest”, sporządzonej  zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. 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).  

b) potwierdzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego kopii „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 2004r.              

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649).  

2.  Dofinansowaniu będą podlegały koszty poniesione na przedsięwzięcia obejmujące łącznie: 

a) rozbiórkę pokrycia dachowego lub elewacji z płyt zawierających azbest, 

b) zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) załadunek, transport odpadów oraz ich unieszkodliwienie poprzez składowanie na składowisku 

odpadów niebezpiecznych. 

3. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny  

do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, gospodarczym lub innym obiektem, 

położonej  na terenie gminy Strumień, zwane dalej wnioskodawcami. 

4. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu wnioskodawcy części poniesionych                       

i udokumentowanych kosztów przedsięwzięcia, po jego zakończeniu.  

5.  Dofinansowanie przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu budowlanego.  

6. W każdym roku kalendarzowym na dofinansowanie przedsięwzięć wymienionych w ust. 2 przeznacza 

się kwotę, której wysokość ustalana jest w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Strumieniu. 

7. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych 

i elewacji.   

8. Prace, o których mowa w ust. 2 wykonywać może wyłącznie przedsiębiorca posiadający decyzję 

Starosty Cieszyńskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, o której 

mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, 

poz. 1243, z późn. zm. ).  

9. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez wnioskodawców, którzy  

we własnym zakresie wykonali prace i wywieźli  odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć 

dachowych lub elewacji budynków. 



  

 

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej 

§ 3. 

1.   Wnioskodawca, którego obiekt został umieszczony w Bazie Obiektów, o której mowa w  § 2 ust. 1, 

może  ubiegać się o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w § 2 ust. 2 poprzez złożenie 

wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, wraz z następującymi 

dokumentami: 

a)  poświadczającymi, że jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości (np. odpis                 

z księgi wieczystej nieruchomości, a dla nieruchomości dla na której nie została urządzona księga 

wieczysta, aktualne wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego, wydane przez właściwy organ 

prowadzący ewidencję gruntów i budynków); w przypadku nieujawnienia budynku w księdze 

wieczystej - oświadczenie, że nieruchomość jest zabudowana, lub  

b)  poświadczającymi, że jest dzierżawcą, najemcą lub użytkownikiem nieruchomości (np. umowa 

dzierżawy, najmu, użytkowania bądź użyczenia)  wraz ze zgodą właściciela nieruchomości na 

realizację przedsięwzięcia ze środków budżetu gminy, poświadczonymi przez pracownika Urzędu 

oraz dokumenty wymienione w ust. 1 lit. a,  dot. właściciela, lub 

c)   poświadczającymi, że jest spadkobiercą nieruchomości (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia 

spadku) i dokumenty wymienione w ust. 1 lit. a, oraz 

d) kopią potwierdzonego przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa  Powiatowego               

w Cieszynie zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub kopią 

pozwolenia na budowę. 

 

§ 4. 

1. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Strumień mogą być składane przez 

cały rok budżetowy.   

2. Kompletne wnioski, właściwie wypełnione i zawierające wszystkie niezbędne załączniki będą 

rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Strumieniu, aż do wyczerpania 

posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.  

3. W przypadku złożenia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków 

przewidzianych w danym roku w budżecie gminy na ten cel, dofinansowanie przedsięwzięć objętych 

tymi wnioskami będzie realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy                          

o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Strumień.  

5. Umowa określa w szczególności: 

a) strony umowy, 

b) przedmiot umowy, 

c) kwotę dotacji, 

d) termin realizacji przedmiotu umowy 

e) sposób rozliczenia, 

f) tryb kontroli nieruchomości wnioskodawcy w zakresie robót związanych z usuwaniem                           

i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest 

g) przesłanki zobowiązujące wnioskodawcę do zwrotu udzielonej dotacji. 

 

 

IV. Sposób rozliczania dotacji celowej 
 

§ 5 

1. Rozliczenie dotacji celowej odbywa się na podstawie umowy, o której mowa w § 4 ust. 4. 

2. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, celem wypłaty dofinansowania ze środków budżetu Gminy 

Strumień, wnioskodawca przedkłada w Urzędzie Miejskim następujące dokumenty: 

a) oryginał faktury VAT lub rachunku za usunięcie odpadów zawierających azbest, wystawionego 

przez przedsiębiorcę, o którym mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu, które po odnotowaniu na nich 

wysokości przyznanego dofinansowania podlegają  zwrotowi,  

b) „informację o wyrobach zawierających azbest”, sporządzoną zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. 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),  

c) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest  

o prawidłowości wykonania prac oraz o 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 2004r.                       

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649), zawierającego informację o łącznej powierzchni 

wyrobów azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych wnioskodawcy                                         

i przetransportowanych na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

d)  kopię karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

3. Kwota dotacji  wyliczana jest na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę faktur (rachunków) 

za wykonanie prac, o których mowa w § 2 ust. 2 i stanowić może do 100% łącznej wysokości 

poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż: 

1) 2.500,00 zł w przypadku gdy wyroby usuwane są z jednego obiektu budowlanego oraz 

2) 3.500,00 zł w przypadku gdy wyroby usuwane są z dwóch lub więcej obiektów budowlanych. 

  

 

V. Postanowienia końcowe 

 

 § 6 

1. Burmistrz Strumienia jest uprawniony do kontroli, na terenie nieruchomości wnioskodawcy, wszelkich 

danych objętych wnioskiem, a w szczególności określonej we wniosku ilości obiektów budowlanych, 

z których planowane jest usunięcie wyrobów zawierających azbest, powierzchni tych wyrobów oraz 

kontroli wykonania robót związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem tych wyrobów.   

2. Czynności kontrolnych mogą dokonywać osoby upoważnione przez Burmistrza Strumienia. 

3. W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie objęte dotacją zostało wykonane niezgodnie                       

z Regulaminem lub umową, dotacja podlega zwrotowi, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Załącznik nr 1 
nr wniosku...................... 

/nadaje Urząd/ 

 

 

Urząd Miejski w Strumieniu 

             Rynek 4 

             43-246 Strumień 

 

 
W N I O S E K 

o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Strumień przedsięwzięć z zakresu 

usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących                           

z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Strumień. 

 

 

1.  Informacja o wnioskodawcy: 

 - Imię i Nazwisko .................................................................................................................. 

 - Adres zameldowania: 

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

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

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

      PESEL............................................................................................................. 

2.  Lokalizacja obiektu/ów budowlanych: 

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

nr ewidencyjny działki ..................................................... 

miejscowość ...........................................................  

3.  Charakterystyka planowanych prac: 

      - ilość obiektów budowlanych:……………………………………………………………... 

 - rodzaj obiektu/ów: (mieszkalny/gospodarczy)................................................................... 

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

 - wielkość powierzchni przeznaczonej do demontażu (m
2
).................................................. 

4.  Planowany termin wymiany pokrycia dachowego lub elewacji .......................................... 

5.  Szacowana wysokość kosztów związanych z  usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachowego lub elewacji ............ 

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

6. Załączniki: 

- kopia aktualnego odpisu z księgi wieczystej stwierdzającej własność budynku lub 

innego dokumentu, 



  

- kopia potwierdzonego przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa 

Powiatowego w Cieszynie zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest lub kopia pozwolenia na budowę.  

 

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem dofinansowania ze środków 

budżetu Gminy Strumień przedsięwzięć z zakresu usuwania i unieszkodliwiania 

wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych            

na terenie gminy Strumień i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

Kwotę dofinansowania proszę przekazać na następujący numer rachunku bankowego: 

 

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

 

 

 

.............................................. dnia ...............................  ..................................... 
                                                      podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Pouczenie: 

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji:  

 

1) oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, o którym mowa  

w § 2 ust. 8 Regulaminu, za usunięcie odpadów zawierających azbest (po odnotowaniu na 

nim wysokości przyznanego dofinansowania podlega zwrotowi),  

 

2) „informacja o wyrobach zawierających azbest”, sporządzona zgodnie z § 10 ust. 3 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. 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),  

 

3) kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest  

o prawidłowości wykonania prac oraz o 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 2004r.  

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649, ze zm.), zawierającego informację            

o łącznej powierzchni wyrobów azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów 

budowlanych wnioskodawcy i przetransportowanych na składowisko odpadów 

niebezpiecznych, 

 

4) kopia karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

 

 


