
 

Zarządzenie   Nr 155/2013 

Wójta Gminy Wilkołaz  

z dnia 25 października 2013 roku 

 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu 

Gminy Wilkołaz osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami  zadań związanych z 

usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy 

Wilkołaz”. 
 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.)  oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232), w związku z 

uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Gminy Wilkołaz z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia 

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilkołaz na lata 

2011-2014 z perspektywą do roku 2032, zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się „Regulamin udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wilkołaz 

osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami zadań związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Wilkołaz”, określony w 

załączniku do zarządzenia. 

 

§ 2 

 „Regulamin udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wilkołaz osobom 

fizycznym nie będącym przedsiębiorcami zadań związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Wilkołaz” będzie realizowany w 

oparciu o „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Wilkołaz na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2032, przyjęty uchwałą Nr VII/35/2011 

Rady Gminy Wilkołaz z dnia 07 lipca 2011 r. 

 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 30 marca 2011 roku w 

sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy 

Wilkołaz osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami  zadań związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Wilkołaz”. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Podinspektorowi  ds. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 

Środowiska. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy 

 

                                                                                                      Andrzej Łysakowski 
 

 

 



                                                                            Załącznik 

                                                                                                                      do Zarządzenia nr 154/2013 

                                                                                                              Wójta Gminy Wilkołaz 

                                                                                                                                                        z dnia 25 października 2013 roku 

 

 
 

R E G U L A M I N 

udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wilkołaz nie będącym 

przedsiębiorcami zadań związanych z usuwaniem  wyrobów zawierających azbest z 

posesji położonych na terenie Gminy Wilkołaz. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Regulamin określa cel, zasady i tryb udzielania osobom fizycznym niebędącym 

przedsiębiorcami dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, 

zlokalizowanych na terenie Gminy Wilkołaz. 

 

§ 2 
1. Dofinansowaniu będą podlegały koszty inwestycyjne związane z: 
  

a) wymianą lub likwidacją pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych  

i gospodarczych, zawierających azbest poprzez pokrycie kosztów demontażu, 

odbioru (załadunku, transportu, rozładunku) i unieszkodliwieniu wyrobów 

zawierających azbest. 

b) usunięciem wyrobów zawierających azbest poprzez pokrycie kosztów odbioru 

(załadunku, transportu, rozładunku) i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających 

azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych  

i gospodarczych, zgromadzonych na działkach gruntowych. 
 

2. Celem przyjęcia Regulaminu jest zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańców oraz 

ochrona powierzchni ziemi poprzez usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających 

azbest na terenie Gminy Wilkołaz. 

3. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami, 

posiadających tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Wilkołaz.  

4. Gmina Wilkołaz nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego 

pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym i gospodarczym. 

5. Urząd Gminy Wilkołaz będzie przyjmował od osób fizycznych nie będących 

przedsiębiorcami do 29 listopada roku poprzedzającego rok planowanej inwestycji, 

zamiar likwidacji wyrobów  zawierających azbest, ale nie później niż do 30 sierpnia 

danego roku. 

 

 

 



 

II.  ZASADY I TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA 
 

 

§ 3 
1. Wnioskodawca na 30 dni przed przystąpieniem do wymiany lub likwidacji pokryć 

dachowych powinien dokonać zgłoszenia wykonywania robot budowlanych (zamiaru 

usunięcia wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych 

na budynkach mieszkalnych i gospodarczych przed terminem zamierzonego rozpoczęcia 

robót budowlanych) właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu Starostwa 

Powiatowego w Kraśniku lub uzyskać pozwolenie na rozbiórkę budynku lub przebudowę 

dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). 

2. Prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest prowadzone będą przez 

firmę wybraną w drodze przetargu przez Wójta Gminy Wilkołaz, zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych, posiadającą stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania 

odpadami zawierającymi azbest, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o 

odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21). 

3. Informacje o firmie, o której mowa w ust. 2 zostaną przekazane w formie pisemnej 

bezpośrednio do zainteresowanych wnioskodawców oraz będą rozpowszechnione 

poprzez stronę internetową Gminy Wilkołaz: www.wilkolaz.pl, zakładka ochrona 

środowiska - usuwanie azbestu i w sposób zwyczajowo przyjęty. 

4. Termin rozpoczęcia prac ustala bezpośrednio wnioskodawca z firmą, o której mowa  

w ust. 2., w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Wilkołaz. Osobą do przyjmowania uzgodnień w 

imieniu Wójta Gminy Wilkołaz jest: Grażyna Kamińska. 

5. Wójt Gminy Wilkołaz może przed realizacją, jak i po realizacji zadania przeprowadzić wizje 

na terenie nieruchomości, podczas której może wykonać dokumentacje fotograficzna 

znajdujących się tam wyrobów azbestowych. 
 

 

III.  SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW  
 

 

 

§ 4 
1. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, ubiegające się o udzielenie pomocy 

finansowej na przedsięwzięcia określone w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu powinny 

złożyć pisemny wniosek o dofinansowanie do Wójta Gminy Wilkołaz, zgodnie ze 

wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Druki wniosków wraz z regulaminem są dostępne w Urzędzie Gminy Wilkołaz (pok. nr 8)  

i na stronie Internetowej Gminy Wilkołaz, znajdującej się pod adresem internetowym: 

www.wilkolaz.pl, zakładka ochrona środowiska - usuwanie azbestu. 

3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Wniosek jest 

kompletny jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje 

oraz dokumenty (przywołane we wzorze wniosku) pozwalające na jego rozpatrzenie. 

4. Wnioski o dofinansowanie, o których mowa w § 4 ust. 1  będą przyjmowane do 

wyczerpania środków finansowych wymienionych w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu, 

http://www.wilkolaz.pl/
http://www.wilkolaz.pl/


ale nie później niż do 30 sierpnia danego roku. 

5. Przyznanie dofinansowania nastąpi po pozytywnej ocenie wniosku, poprzedzonej kontrolą 

przedmiotowej nieruchomości, przeprowadzoną przez merytorycznych pracowników 

Urzędu Gminy. 

 

§ 5 
6. Do wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu 

należy dołączyć: 

a) kserokopię zgłoszenia wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem 

wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych  

na budynkach lub pozwolenie na rozbiórkę budynku lub przebudowę dachu (zmianę 

konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku (nie dotyczy 

przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych), wraz z mapką sytuacyjno-

wysokościową  działki z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku, 

b) kserokopię oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. z 2004 roku Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku 

demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 

6.05.2004 r.) 

 

IV. ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA 

 

§ 6 

1. Środki finansowe na dofinansowanie przedsięwzięć określonych  w § 2 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu pochodzić będą z własnych środków budżetowych, i pozyskanych środków 

pozabudżetowych, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie. 

2. W przypadku otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Lublinie przez Gminę Wilkołaz na przedsięwzięcia wymienione  

w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu - pokrycie kosztów tych przedsięwzięć będzie się 

odbywać na zasadach uzgodnionych z podmiotem dotującym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1 
 

do „Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wilkołaz osobom fizycznym nie będącym 

przedsiębiorcami zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy 

Wilkołaz”. 
 

 

Wniosek 

o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami zadań 

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie 

Gminy Wilkołaz w roku ..............”. 
 

1. Dane wnioskodawcy: 

a) imię i nazwisko  .....................................................................................................................................  

b) adres zameldowania: 

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

miejscowość …………………………..………………………. kod pocztowy …………………….………., 

poczta …………………………….tel. kontaktowy: ……………………………………….. 

c) adres realizacji przedsięwzięcia: 

miejscowość ……………………………………………………………….. nr domu  ..................................  

kod pocztowy  ......................................................  poczta  .....................................................................  

d) dowód osobisty numer ..........................................  wydany w dniu  ......................................................  

przez  ...................................................................................................................................................... , 

e) numer ewidencyjny działki …………... obręb ……………….………..….………, na której stoją budynki 

f) rodzaj dokumentu potwierdzający tytuł prawny do budynku  i działki wymienionej w ppkt e …............. 

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

2. Opis przedsięwzięcia: 

Miejsce występowania: 

 budynek mieszkalny, ilość budynków ……………….. 

 budynek gospodarczy, ilość budynków ……………… 

 eternit zdeponowany na działce przed 06.05.2004 r. 

 eternit zdeponowany na działce po 06.05.2004 r. 

 

Rodzaj eternitu i jego ilość: 

 falisty na budynku ……………….. m
2
,                              falisty na działce gruntowej ……………….. m

2
.     

 płaski na budynku ……………….. m
2
,                              płaski na działce gruntowej ……………….. m

2
.      

 

Pozostałe ustalenia……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………… oświadczam, że: 

1) Jestem uprawniony do złożenia niniejszego wniosku oraz posiadam prawo do dysponowania nieruchomością której dotyczy 

wniosek na cele związane z realizacją projektu. 

2) zapoznałem/am się z treścią Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wilkołaz osobom fizycznym nie 

będącym przedsiębiorcami zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie 
Gminy Wilkołaz i akceptuję wszystkie postanowienia w nim zawarte. 

3) na terenie nieruchomości której dotyczy wniosek nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

 
 



 

Wykaz niezbędnych załączników do wniosku: 

1) Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia 

bez zmiany konstrukcji dachu, złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę 

konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków 

będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych). 

2) Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru 

wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004 r.) 

 

 

 

 

 
………………………………………………………… 

/data i podpis wnioskodawcy/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 

do „Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wilkołaz osobom fizycznym nie będącym 

przedsiębiorcami zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy 

Wilkołaz”. 

 

……………………………………………………..                                               ……………………………. dnia ………………………. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………... 

…………………………………………………….. 

(Imię, nazwisko i adres właściciela posesji na której wykonywane 

                                             były prace) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa przedsiębiorcy lub imię i nazwisko osoby dokonującej demontażu) 

 

wykonując prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, które znajdowały się na budynku  

 

(podać rodzaj budynku) …………………………………………………………….…………… położonym na  

 

terenie nieruchomości nr …………………. w ……………………………………………………….. w łącznej  

 

ilości (m
2 
i tony) …………………. 

 

oświadczam, że: 

 

1) prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane zgodnie z § 8 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 

Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) 

 

2) teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest i jest wolny od pyłu 

azbestowego. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
……………………………………………………………….. 

                                                                                                                             (data i podpis składającego oświadczenie) 


