
Załącznik 

do uchwały nr XV/134/2012 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 25.05.2012 r. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA  

NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania podmiotom określonym w ust. 3 dofinansowania z budżetu 

Gminy Pokój oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu realizacji 

przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

2. Dofinansowanie polega na jednorazowym pokryciu kosztów w ramach środków określonych w ust. 1 

realizowanego zadania polegającego na demontażu, transporcie i zdeponowaniu na składowisku odpadów 

zawierających azbest pochodzących z nieruchomości należących do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, 

osób prawnych, gminnych osób prawnych, przedsiębiorców. 

3.  O dofinansowanie mogą ubiegać się : 

1) Podmioty niezaliczone do sektora finansów, w szczególności: 

a) osoby fizyczne, 

b) wspólnoty mieszkaniowe, 

c) osoby prawne, 

d) przedsiębiorcy 

2) jednostki sektora finansów publicznych będącymi gminnymi osobami prawnymi. 

 

§ 2. 1. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia 

dachowego. 

2. Dofinansowanie nie obejmuje przedsięwzięć zgłoszonych przez podmioty określone w § 1 ust. 3, które we 

własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest. 

 

Rozdział II  

Składanie i rozpatrywanie wniosków 
  

§ 3. 1. Warunkiem ubiegania się o środki z przeznaczeniem na demontaż, transport  i utylizację odpadów 

azbestowych jest przedłożenie w Urzędzie Gminy Pokój wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do 

regulaminu.  

2. Wnioskodawca powinien wraz z wnioskiem określonym w ust.1 złożyć oświadczenie o posiadaniu 

odpadów zawierających azbest na nieruchomości, a także dostarczyć pisemną zgodę na dysponowanie przez 

Gminę Pokój nieruchomością w celu realizacji przedsięwzięcia. 

3. Kwota dofinansowania przedsięwzięć może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących 

koszty demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku. 

§ 4. 1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wyczerpania ilości materiałów 

zawierających azbest w m
2
 określonych we wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 

priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą "Gospodarowanie 



odpadami innymi niż komunalne. Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" 

2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, wynikającej z prowadzonego rejestru. 

3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 

§ 5.1. Weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym ustalając, które wnioski kwalifikują 

się do dofinansowania dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Pokój. Komisja sporządza protokół 

 i przedkłada go do zatwierdzenia Wójtowi wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w określonej kwocie  

i wskazaniem źródła dofinansowania. Zatwierdzony przez Wójta wniosek powinien zawierać pozytywną opinię 

Skarbnika Gminy. 

2. Na podstawie zatwierdzonego protokołu Komisja sporządza wykaz nieruchomości oraz wniosek o dotację 

na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej z siedzibą w Warszawie. 

Rozdział III  

Zasady dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie 

§ 6. 1. Gmina Pokój w imieniu wnioskodawcy występuje, o udzielenie dofinansowania z przeznaczeniem na 

usuwanie azbestu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

2. Informację o ostatecznej wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków zewnętrznych Wójt Gminy 

Pokój przekaże zainteresowanym stronom po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, określającej zasady rozliczenia udzielonego dofinansowania. 

3. Wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych Gmina Pokój 

zleci wykonawcy wyłonionemu w przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

4. Realizacja usługi odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej przez Gminę Pokój  z wykonawcą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Regulaminu przyznawania dofinansowania 

na usuwanie wyrobów zawierających azbest  

 

 

 

Wójt Gminy Pokój 

ul. Sienkiewicza 8 

46-034 Pokój 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE - NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

 

 

1. Nazwisko i imię (właściciel nieruchomości).......................................................................... 

2. Adres zamieszkania ............................................................................................................... 

3. Telefon kontaktowy ............................................................................................................... 

4. Adres realizacji prac:.............................................................................................................. 

5. Rodzaj usuwanych odpadów zawierających azbest …......................................................... 

6. Ilość odpadów zawierających azbest w m
2
:........................................................................ 

7. Oświadczam, że wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą. 

8. Wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się: usuwaniem, transportem odpadów zawierających azbest 

na teren mojej posesji. 

9. Oświadczam, iż nie prowadzę działalności gospodarczej/ prowadzę działalność gospodarczą  

10. Ocena stanu wyrobów azbestowych…………………………………………… 

11. Wyrażam chęć przystąpienia do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu dotyczącego usuwania  wyrobów azbestowych 

 

 

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

 Podpis wnioskodawcy 

 

   

Do wniosku załączam: 

− …………………………………………………………………………………………………. 

− …………………………………………………………………………………………………. 

− …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



Opinia Komisji 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

  Podpis wnioskodawcy 

    

 

 

 

 

Zatwierdzenie przez Wójta Gminy Pokój  przyznanej pomocy. 

 

 

 

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

 data podpis 

 

 

 

 

* wniosek wypełniać drukowanymi literami/ niepotrzebne skreślić 


