Regulamin przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na
terenie Gminy Kobylanka.
§1
Niniejszy Regulamin dotyczący przyznawania dofinansowania na realizację zadania:
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy
Kobylanka”, zwany dalej Regulaminem określa cele, zasady i tryb postępowania przy
przyznawaniu i rozliczaniu środków finansowych na wykonanie zadania.
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§2
Przedmiotem zadania jest pomoc właścicielom nieruchomości w realizacji
przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu odpadów zawierających azbest powstałych
przy wymianie elementów pokryć dachowych budynków zlokalizowanych na terenie
Gminy Kobylanka.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:
• demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
• transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca
unieszkodliwienia,
• unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
poniesione po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowanie może być przyznane w pierwszej kolejności w związku z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest powstałych wskutek zjawisk meteorologicznych
(wichury itp.)
Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których
właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora
finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe i spółdzielnie.
Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest może obejmować także
koszty pakowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
zmagazynowanych na posesjach w przypadku, gdy odpady te zostały
zinwentaryzowane w Bazie Azbestowej.
Dofinansowanie nie dotyczy kosztów związanych z zakupem i montażem nowych
pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień i sporządzania dokumentacji technicznej.
Prace związane z demontażem i transportem na uprawnione składowisko odpadów
zawierających azbest mogą być realizowane tylko przez wyspecjalizowaną firmę
posiadającą stosowne pozwolenia.
Informuje się, że wyboru firmy o której mowa w pkt. 7, dokonuje Wójt Gminy
Kobylanka z zachowaniem przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
§3

1. Środki na udzielenie dofinansowania pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej .
2. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 przyznawane będzie w wysokości do 100%
kosztów kwalifikowanych.
3. Wysokość dofinansowania zadania, o którym mowa w ust. 2, może ulec zmianie na
zasadach określonych przez
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
§4
1. Środki na dofinansowanie zadania mogą być przekazywane wyłącznie na cele
wskazane w § 2 w odniesieniu do nieruchomości położonych a terenie Gminy
Kobylanka na rzecz Wnioskodawcy, który złożył zgłoszenie do Urzędu Gminy
Kobylanka.
2. Środki na dofinansowanie nie będą przyznawane na usuwanie wyrobów zawierających
azbest z budynków, w których prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
3. Dotacja nie obejmuje podmiotów, które we własnym zakresie dokonały czynności
przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
§5
1. W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć stosowne zgłoszenie. Zgłoszenie
należy złożyć przed rozpoczęciem wykonania prac związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest. Niewiążący wzór zgłoszenia osoby fizycznej/(innewymienione w § 2 pkt. 4) zamiaru przekazania do utylizacji wyrobów zawierających
azbest ( o dofinansowanie realizacji zadania) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
2. Termin przyjmowania zgłoszeń ustala się na 28.02.2018 r.
3. Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Kobylanka lub ze strony
internetowej Gminy Kobylanka : www.kobylanka.pl
4. Do zgłoszenia o dofinansowanie należy dołączyć kserokopię aktualnego dokumentu
potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
5. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie
wieczyste, do zgłoszenia należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości.
6. W przypadku obiektu budowlanego, do którego prawo własności posiada kilka osób,
do zgłoszenia należy dołączyć zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację
zadania.
7. Informuje się, że właściciel zobowiązany jest, w zależności od charakteru
wykonywanych prac, zgłosić lub uzyskać na nie stosowne pozwolenie z Wydziału
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Stargardzie.
8. Zgłoszenie podlega wstępnemu badaniu pod względem formalnym, które
przeprowadza wyznaczony pracownik. W razie stwierdzenia braków-wzywa się
zgłaszającego do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia

zgłoszenia bez rozpoznania. Za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę złożenia
zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
9. Zgłoszenia złożone po terminie oraz zgłoszenia, które nie zostaną uzupełnione, nie
będą przyjmowane do realizacji.
10. Składający zgłoszenie zostanie powiadomiony o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia
lub odmowie udzielenia dotacji.
11. W przypadku nieotrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, dofinansowanie na realizację
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylanka nie będzie
udzielane.
12. Informuje się, że nieudzielenie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nie stanowi podstawy do kierowania
roszczeń o przyznanie dotacji do Gminy.
13. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
ustawy: Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska a także Kodeksu Cywilnego.
§6
Niniejszy regulamin zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka
oraz na stronie internetowej gminy Kobylanka.

Załącznik nr 1
Do Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na
terenie Gminy Kobylanka.

ZGŁOSZENIE WŁAŚCICIELA * ZAMIARU PRZEKAZANIA DO UTYLIZACJI
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

1. Posiadający
wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko właściciela *
nieruchomości, adres, numer telefonu :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Rodzaj zabudowy (np. pokrycie dachowe budynku mieszkalnego, budynku
gospodarczego, (podać ilość dachów) lub eternit złożony na nieruchomości -luzem):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Numer działki ewidencyjnej oraz adres posesji, na której znajduje się wyrób
zawierający azbest :
.......................................................................................................................................................
4. Nazwa i rodzaj wyrobu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Ilość zgłaszanych wyrobów (m2) .....................................................................................
6. Stopień pilności: …….......................................................................................................
7. Oświadczam, że budynek, z którego usunięte zostaną wyroby zawierające azbest nie
jest wykorzystywany do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
…………………………………..
(data i podpis)
8. Oświadczam, że budynek, z którego usunięto wyroby zawierające azbest nie był
wykorzystywany do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (dot.
azbestu „luzem”)
…………………………………..
(data i podpis)

9. Tytuł prawny do nieruchomości (kserokopia w załączeniu)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

...............................................
data

....................................
podpis

Zgłoszenie zamiaru przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest należy
złożyć w Urzędzie Gminy Kobylanka do 15 stycznia 2018 r. pok. nr 4 (wnioski złożone
po terminie nie będą rozpatrywane w roku 2018 )

Załączniki, które należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Kobylance do dnia 15.01.2018 r.:

1. Kopia zgłoszenia demontażu pokryć dachowych z istniejących obiektów budowlanych
złożonego do Starostwa Powiatowego lub kserokopię ostatecznej decyzji na budowę (w
przypadku, gdy usunięcie wyrobów zawierających azbest wymaga uzyskania pozwolenia
na budowę) - dot. przypadku zgłaszania azbestu razem z demontażem
2. Zaświadczenie lub adnotacja o braku sprzeciwu ze strony Starostwa.
3. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
z której usunięte zostaną wyroby zawierające azbest.

Adnotacje urzędowe
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora
finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i
spółdzielnie.
*

