
                                                                                                                       
 
 
      REGULAMIN  UDZIELANIA DOFINANSOWANIA  DO PONIESIONYCH 
KOSZTÓW USUWANIA AZBESTU NA TERENIE GMINY LIPIE ZE ŚRODKÓW 
BUDŻETU GMINY. 
 
 
                                                    POSTANOWIENIA   OGÓLNE 
 
 
                                                                              § 1 
 
 
1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć 
polegających na pokryciu części kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją 
pokryć dachowych zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie Gminy 
Lipie. 
2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć 
dachowych. 
3. Ilość środków przeznaczona na udzielenie dotacji  uzależniona  będzie  od środków w 
budżecie gminy na dany rok kalendarzowy. 
4. Zatwierdzony regulamin obowiązuje od dnia podjęcia uchwały oraz w następnych latach, 
do czasu jego zmiany przez Radę Gminy. 
5. O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna ,  prawna,  która posiada 
tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie gminy Lipie (np. budynek 
mieszkalny, gospodarczy, garaż) za poniesione koszty związane z usuwaniem, transportem i 
unieszkodliwianiem elementów i materiałów zawierających azbest. 
6. Prace związane z demontażem i transportem na uprawnione składowisko odpadów oraz 
utylizację mogą być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne 
pozwolenia, oraz upoważnienie Urzędu Gminy Lipie na wykonywanie powyższej działalności.     
(wykaz firm dostępny w Urzędzie Gminy Lipie  i na stronie internetowej Urzędu Gminy). 
7. Wyboru  firmy dokonuje właściciel nieruchomości. 
 
 
 
 
                                                     POSTANOWIENIA    SZCZEGÓŁOWE 
 
 
                                                                              § 2 
 
 
1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego 
w §1 jest złożenie w Urzędzie Gminy wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z 
następującymi załącznikami: 



    a) „informacja o wyrobach zawierających azbest i miejsce ich wykorzystania” o której 
mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 8 z 2011r, poz 31 ) ; 
(załącznik nr 2 do Regulaminu), 
   b)  ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o 
której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki  Pracy  w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz 649 
(załącznik nr 3 do Regulaminu), 
   c)  kserokopia tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego są usuwane elementy 
azbestowe lub materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu). W przypadku  budynku, do 
którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na 
wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów 
zawierających azbest. 
 
 
                                                                               § 3 
 
 
1. Kwotę  dofinansowania ustala się na podstawie łącznej powierzchni wyrobów 
zawierających azbest (płyt azbestowo cementowych płaskich lub falistych) usuniętych z 
obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko oraz ich 
utylizację. 
2. Ustala się, że wysokość dofinansowania wynosi  20,00 zł za m2 usuniętych wyrobów 
zawierających azbest. Kwota obejmuje również koszty transportu i składowania tych 
odpadów na uprawnionym składowisku odpadów wraz z utylizacją. 
3. Maksymalna kwota dofinansowania przez Urząd Gminy  wynosić będzie 2.000 zł. 
4. Wypłacona kwota jest przychodem, od którego nie jest odprowadzana zaliczka na podatek 
dochodowy.  
5. Wnioski o dofinansowanie zrealizowanych zadań przyjmowane są na bieżąco. 
6. Wnioski po stwierdzeniu ich kompletności oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie, 
rozpatrywane są przez komisję powołaną przez Wójta Gminy wg kolejności ich złożenia , aż 
do wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy. 
7. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu środków finansowych będą realizowane 
w pierwszej kolejności w roku następnym. 
8. O kwalifikacji wniosku do realizacji wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. 
9. Na podstawie zatwierdzonego protokołu sporządzone są z zainteresowanymi umowy 
cywilno- prawne. 
10. Umowa powinna zawierać: 

a. określenie wysokości dotacji, 
b. efekt ekologiczny (ilość usuniętego azbestu w (m2), 
c. zastrzeżenie, że azbest usunięty został zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
d. warunki otrzymania dotacji (dokumenty odbiorowe, imienne rachunki). 

Wnioskodawca przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego jest zobowiązany do 
złożenia w Urzędzie Gminy kopii potwierdzenia zgłoszenia w Wydziale Architektury 
Starostwa Powiatowego w Kłobucku prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest lub kopia na budowę lub rozbiórkę ( oryginał do wglądu). 



 
 
                                                                              § 4 
 
 
1.   Warunkiem uzyskania dofinansowania, wnioskodawca jest obowiązany do 
powiadomienia pisemnie Urzędu o zakończeniu w/w prac oraz do przedłożenia w Urzędzie 
Gminy następujących dokumentów : 

a. przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie 
zostało zakończone”, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w 
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczenia azbestu oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest (Dz. U.Nr 8 z 2011r, poz 31). 

b. kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o 
prawidłowości wykonania prac o oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego, z 
zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy, w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, 
poz 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt 
azbestowo- cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i 
przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu), 

c. kopia faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, z dopiskiem „za 
zgodność z oryginałem”, za usunięcie odpadów zawierających azbest, 

d. kopia przekazania odpadu na uprawnione składowisko, 
e. Druki wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć będą do pobrania w Urzędzie 

Gminy lub na stronie internetowej gminy, 
f. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych lub prawnych, które we własnym 

zakresie usunęły i wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć 
dachowych, do których mają tytuł prawny, 

g. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Przez Radę Gminy Lipie. 
 

   
 
 
 
                                                                 
 
 
  

 
 
 
 
 


