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REGULAMIN  

określający warunki przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków 

budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 

2001r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na 

terenie gminy Łagów w ramach Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest na terenie gminy Łagów na lata 2012-2032 

 

Postanowienia ogólne   

§ 1.  

1. Regulamin określa warunki przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze 

środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, na realizację przedsięwzięć 

polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest 

pochodzących z obiektów budowlanych (budynki mieszkalne i gospodarcze) na 

terenie gminy Łagów w ramach realizacji Programu usuwania i unieszkodliwiania 

wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Łagów na lata 2012-2032. 

2. Dofinansowanie polega na pokryciu kosztów poniesionych na: 

 wykonanie demontażu wyrobów azbestowych z nieruchomości, na których 

znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie gminy Łagów, 

 załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwiania na składowisko 

odpadów niebezpiecznych wyrobów budowlanych. 

3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych na zakup i montaż nowych 

pokryć dachowych jak również kosztów wykonania dokumentacji technicznej. 

4. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych przez osoby fizyczne, 

które we własnym zakresie dokonały czynności załadunku, transportu oraz 

przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.  

5. O przyznanie dofinansowania na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie 

mogą się ubiegać posiadacze wyrobów zawierających azbest, których 

wykorzystywanie zostało zakończone, usuniętych z należących do nich obiektów 

budowlanych, które zostały zdemontowane i są składowane na terenie nieruchomości.  

6. Dofinansowanie przyznawane jest osobie fizycznej posiadającej tytuł prawny do 

nieruchomości położonej na terenie gminy Łagów bądź osobie nieposiadającej takiego 

tytułu a będącej posiadaczem nieruchomości zabudowanej lub budynku, ponoszącej 
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ciężary publicznoprawne z tym związane (podatek rolny lub podatek od 

nieruchomości), zwanej w niniejszym regulaminie posiadaczem nieruchomości.  

7. W przypadku obiektów stanowiących współwłasność, wymagane jest oświadczenie 

wnioskodawcy o posiadaniu przez niego zgody wszystkich współwłaścicieli na 

realizację zadania.  

8. W przypadku posiadania przez osobę realizującą zadanie innego tytułu prawnego do 

obiektu niż własność, wymagana jest pisemna zgoda właściciela nieruchomości na 

realizację zadania.  

9. Dofinansowanie nie jest przyznawane na usunięcie odpadów zawierających azbest 

pochodzących z budynków wykorzystywanych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. 2015 poz. 584). 

10. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przekazanie odpadów zawierających 

azbest przedsiębiorcy, który uzyskał decyzję właściwego organu na prowadzenie 

działalności w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest w trybie 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, wskazanego przez Gminę Łagów.  

 

Warunki formalne ubiegania się o przyznanie dofinansowania  

§ 2.  

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się posiadacze nieruchomości, którzy przedłożyli 

Wójtowi Gminy Łagów informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu 

zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska.  

2. Osoby ubiegające się o dofinansowanie winny złożyć do Urzędu Gminy w Łagowie 

wniosek, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Do wniosku należy dołączyć: 

 Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,  

a jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, dodatkowo 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego zgody wszystkich 

współwłaścicieli na realizację zadania.    

 Zgodę właściciela nieruchomości na realizację zadania w przypadku 

posiadania innego tytułu prawnego niż własność.  

 Oświadczenie wnioskodawcy, że budynki, na których znajdowały się wyroby 

zawierające azbest nie są wykorzystywane na prowadzenie działalności 

gospodarczej, a w przypadku budynków mieszkalnych, w których prowadzona 
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jest działalność, że powierzchnia użytkowa budynku wykorzystywana na cele 

mieszkalne przewyższa 50% powierzchni użytkowej budynku.  

 Oświadczenie, że demontażu płyt azbestowych przeznaczonych do odbioru  

w ramach programu, dokonała firma, która posiada stosowne uprawnienia.  

 

 

Kwalifikowanie wniosku do dofinansowania  

§ 3.  

1. Złożone wnioski rozpłatywane będą w terminie 21 dni (od daty kompletnego złożenia 

wniosku) . 

2. Po złożeniu wniosku:  

a) dokonuje analizy przedłożonych dokumentów, 

b) w razie potrzeby przeprowadza oględziny na terenie nieruchomości, z której 

planowane jest usunięcie odpadów zawierających azbest i sporządza protokół 

oględzin, 

c) rozpatruje wniosek i ustala czy wnioskodawca spełnia warunki określone  

w niniejszym Regulaminie, 

d) kwalifikuje wniosek do realizacji lub odmawia zakwalifikowania podając 

przyczynę. 

3. W przypadku zakwalifikowania wniosku do realizacji Wójt Gminy Łagów: 

a) powiadamia o tym pisemnie wnioskodawcę, wskazując jednocześnie przedsiębiorcę 

upoważnionego do wykonania usługi polegającej na demontażu, załadunku, 

transporcie  i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest, 

b) zleca upoważnionemu przedsiębiorcy wykonanie usługi polegającej na demontażu, 

załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest podając 

nazwisko i imię posiadacza nieruchomości oraz adres nieruchomości, z terenu której 

mają zostać usunięte odpady i dane do kontaktu oraz ilość odpadów wynikającą  

z wniosku o dofinansowanie składanego przez posiadacza nieruchomości do Wójta 

Gminy Łagów.  

4. W przypadku odmowy zakwalifikowania wniosku do realizacji Wójt Gminy Łagów 

powiadamia o tym wnioskodawcę podając przyczynę.  

5. W przypadku ustalenia, że złożony wniosek zawiera braki Wójt Gminy Łagów wzywa 

wnioskodawcę do jego uzupełnienia wyznaczając mu 14-dniowy termin. Wnioski nie 

odpowiadające wymogom niniejszego regulaminu, które nie zostaną uzupełnione                              

w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.   
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6. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu. 

7. Dofinansowanie będzie realizowane do wyczerpania rocznego limitu środków 

finansowych określonego w planie wydatków budżetu gminy w ramach wydatków na 

zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

oraz w miarę środków przyznanych w ramach dofinansowanie przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  

8. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą 

realizowane  w latach następnych. 

 

Realizacja usługi i wypłata  dofinansowania  

§ 4.  

1. Przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę na podstawie zawartej umowy realizuje usługę 

obejmującą demontaż, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie odpadów 

zawierających azbest po otrzymaniu zlecenia zawierającego dane,  o których mowa  

w § 3 ust. 3 pkt b.  

2. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę, któremu zlecono wykonanie usługi,  

że ilość odpadów wyrażona w Mg przekazywanych do odbioru przez posiadacza 

nieruchomości rażąco odbiega od ilości odpadów wykazanych w zleceniu 

otrzymanym od Wójta Gminy Łagów, przedsiębiorca odmówi odebrania odpadu  

i zawiadomi  o tym Wójta podając wagę odpadów wskazanych do odbioru przez 

posiadacza nieruchomości. Uznaje się, że o rażącej rozbieżności można mówić  

w przypadku, gdy waga 1 m² odpadów zawierających azbest przekracza 20 kg.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wójt Gminy Łagów po przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego przekazuje przedsiębiorcy  zweryfikowane zlecenie.   

4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, 

że zgłoszone do odbioru odpady w całości lub w części nie pochodzą z obiektów 

budowlanych należących do posiadacza nieruchomości i zlokalizowanych na terenie 

gminy Łagów odmówi przyznania dofinansowania na ich demontaż, usunięcie                       

i unieszkodliwienie w całości lub w części i zobowiąże posiadacza odpadów w drodze 

decyzji wydawanej w trybie przepisów ustawy o odpadach do ich usunięcia na własny 

koszt.  

5. Przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania i przekazania do unieszkodliwienia 

odpadów od posiadaczy nieruchomości wymienionych w zleceniu, o którym mowa  

w ust. 1 i ust. 3 w terminie wskazanym w umowie.   
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Załącznik nr 1  

 

Wójt Gminy Łagów  

ul. Rynek 62 

26-025 Łagów 

 

WNIOSEK  

o zakwalifikowanie do udziału w programie dofinansowania osobom fizycznym realizacji 

prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych pochodzących 

z budynków mieszkalnych i gospodarczych na obszarze Gminy Łagów. 

Zwracam się z uprzejma prośbą o dofinansowanie prac związanych z demontażem, 

transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest.  

1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości): 

………………………………………………………………………………….. 
/imię, nazwisko/ 

 

………………………………………………………………………………….. 
/adres zamieszkania/ 

 

………………………………………………………………………………….. 
/telefon/ 

2. Miejsce wytworzenia odpadów zawierających azbest 

Miejscowość: ………………………………………………………………….. 

Nr ewidencyjny działki: ………………………………………………………. 

3. Rodzaj odpadów (właściwe zakreślić): 

 płyty azbestowo – cementowe 

 płyty elewacyjne 

 inne ……………………………… 

4. Ilość odpadów /w m
2
/ : ………………..... 

5. Rodzaj budynku: mieszkalny / gospodarczy 

6. Przewidywany termin realizacji prac (miesiąc) ………………….… 20…….r. 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wraz z nr telefonu dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji programu oraz na udostępnienie moich danych osobowych wraz z nr telefonu firmie, z którą Urząd 

Gminy w Łagowie podpisze umowę na realizację prac związanych z demontażem i utylizacją materiałów 

zawierających azbest” 

……………………………  

 /podpis/ 
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Załącznik nr 2 

  

                                                       OŚWIADCZENIE 

 

                                                                                               Łagów, dn. ……………………………. 

                                                                                                                        Miejscowość i  data 

…………………….…………… 

       Imię  i  nazwisko 

 

…………………..……………… 

      adres   zamieszkania 

 

                                                                                                  

Ja  niżej  podpisany/a  oświadczam, że  obiekty, z  których  są  usuwane i  utylizowane 

materiały zawierające  azbest  oraz  grunty,  na  których  są  one  położone,  nie  są  przeze mnie  

wykorzystywane  na  cele  działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia   2  lipca  2004 r.  

o  swobodzie  działalności  gospodarczej  (Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z  późn. zm.). 

    Powyższe  oświadczenie  składam  świadomy/a, iż  na  podstawie  art. 233 §  1 Kodeksu  karnego  

za  podanie  nieprawdy  lub  zatajenie  prawdy  grozi  kara  pozbawienia  wolności  do  lat  3. 

 

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

                                                                                              podpis  osoby  składającej  oświadczenie  

 

Ponadto oświadczam, że demontażu płyt azbestowych z budynku mieszkalnego / 

gospodarczego (właściwe zakreślić)  znajdującego się na mojej posesji, działka  

nr ………………..…, msc. …………..………………………….………..dokonała firma, która 

posiada stosowne uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem 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. Nr 71, poz. 649 )   

Demontaż płyt azbestowych został wykonany w dniu ………………….. .  

Powyższe  oświadczenie  składam  świadomy/a, iż  na  podstawie  art. 233 §  1 Kodeksu  karnego  za  

podanie  nieprawdy  lub  zatajenie  prawdy  grozi  kara  pozbawienia  wolności  do  lat  3. 

 

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

                                                                                              podpis  osoby  składającej  oświadczenie  
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Wzór oświadczenie dla współwłaściciela  

 

 

                                                                                     Łagów, dn. ……………………………. 

                                                                                                                                  (miejscowość i  data) 

…………………….…………… 

       Imię  i  nazwisko 

 

…………………..……………… 

      adres   zamieszkania 

 

 

Oświadczenie  

 

Ja  niżej podpisany (a) ………………………………………………………., 

legitymujący(a) się dowodem seria i nr dowodu …………………………………………….. 

wydanym przez Wójta Gminy Łagów, oświadczam, iż jako współwłaściciel działki nr 

…………………, położonej w msc. ……………………………………………................, 

gm. Łagów wyrażam zgodę na wymianę pokrycia dachowego i przekazanie zdemontowanych 

płyt cementowo – azbestowych do utylizacji.    

 

 

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

                                                                                              podpis  osoby  składającej  oświadczenie  

 


