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                                                             Załącznik    do Zarządzenia Nr 23                                         
                                         Burmistrza Krasnobrodu 

                                                                          z dnia  11 kwietnia 2011 r. 
 
 

Regulamin udzielania dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów 

zawierających  azbest z posesji połoŜonych na terenie Gminy Krasnobród na rok 2011 

 

§ 1 

1. Dofinansowanie polega na ponoszeniu przez Gminę Krasnobród (dotacja z WFOŚiGW 

w Lublinie) całości kosztów związanych  z demontaŜem, transportem i utylizacją odpadów 

azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego i elewacji na 

budynkach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gm. Krasnobród. JeŜeli demontaŜu 

dokonał właściciel budynku wynajmując uprawnionego przedsiębiorcę na koszt własny, 

transport i utylizację wykonana wyłoniony w drodze przetargu przedsiębiorca na koszt Gminy 

Krasnobród (objęte są równieŜ odpady azbestowe z budynków innych niŜ mieszkalne).  

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne mające tytuł prawny do 

nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Krasnobród. 

3. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niŜ własność lub uŜytkowanie wieczyste, 

do wniosku naleŜy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. 

4. W przypadku budynku, do którego prawo własności posiada kilka osób, do wniosku naleŜy 

dołączyć zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania. 

6. Warunkiem uzyskania dofinansowania  jest:  

a) Uzyskanie poświadczenia zgłoszenia prac remontowych polegających na wymianie 

pokrycia dachowego ze Starostwa Powiatowego w Zamościu 

b) ujęcie nieruchomości gdzie występują pokrycia dachowe azbestowe w inwentaryzacji 

aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest przyjętego uchwałą  30 marca 

2011 r. 

c) udokumentowanie  przez właściciela obiektu budowlanego faktu, Ŝe składowane na jego 

nieruchomości wyroby  zawierające azbest zostały zdemontowane z przedmiotowego obiektu 

budowlanego przez uprawniony podmiot (posiadający odpowiednie zezwolenie Starosty 

Powiatowego), wraz z oświadczeniem o prawidłowości przeprowadzonego demontaŜu (w 

uzasadnionych przypadkach faktura lub rachunek do wglądu) 
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§ 2 

1.  Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie, o którym mowa w § 1 jest 

złoŜenie pisemnego wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Miejskim Krasnobrodzie 

w terminie naboru ogłoszonym przez Burmistrza Krasnobrodu tj. 18 kwiecień – 10 maj 2011r. 

w godzinach pracy tut. Urzędu. (formularz wniosku – załącznik nr 1 do regulaminu)  

2. Do wniosku naleŜy dołączyć: 

a) dokument potwierdzający  tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli 

zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania, 

b) dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest. 

3.  Druki wniosków dostępne są : 

a) w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie -  pokój nr 3, 

b) na stronie internetowej – www.krasnobrod.pl., 

4.  Wnioski w celu ich rozpatrzenia w danym roku kalendarzowym powinny zostać złoŜone  

w terminie 18 kwiecień - 10 maj 2011. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.  

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

kompletny jeŜeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz 

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

6.  Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego, do 

wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budŜetowym. 

7. O sposobie rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 1 Wnioskodawca zostanie 

poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia jego złoŜenia. 

§ 3 

1. W przypadku zdemontowanych pokryć dachowych przed złoŜeniem wniosku nie 

przewiduje się zwrotu kosztów  związanych z wynajęciem uprawnionego przedsiębiorcy do 

dokonania demontaŜu. DemontaŜu moŜe dokonać podmiot posiadający decyzję Starosty 

Zamojskiego zatwierdzający program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. W takim 

przypadku demontaŜ jest kosztem osoby składającej wniosek.  

2. DemontaŜem, transportem oraz utylizacją odpadów zawierających azbest zajmie się 

podmiot wybrany zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych, z którym Gmina 

Krasnobród  zawiera stosowną umowę. 

3.Podmiot, o którym mowa w pkt 2 otrzymuje w załączeniu do umowy zawartej z Gminą 

Krasnobród  potwierdzoną kserokopię wniosku zakwalifikowanego w danym roku 

budŜetowym do otrzymania pomocy i ustala we własnym zakresie z kaŜdym 
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z wnioskodawców harmonogram i termin wykonania prac na danej nieruchomości w okresie 

w którym będzie obowiązywała umowa. 

 

 § 4 

1.Wnioskodawca jest zobowiązany do powiadomienia o zakończeniu prac oraz do 

przedłoŜenia w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie : 

a) informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania 

azbestu oraz wykorzystywania  i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 

wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876), (formularz załącznik Nr 2 do 

regulaminu), 

b) kopii oświadczenia podmiotu  usuwającego wyroby zawierające azbest  o prawidłowości 

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,  z zachowaniem właściwych 

przepisów technicznych i sanitarnych /zgodnie z § 8, ust.3 rozporządzenia Ministra 

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

i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 

71, poz. 649), 

 

§ 5 

1. Dofinansowanie  nie obejmuje tych osób fizycznych, które zdemontują wyroby zawierające 

azbest z pokryć dachowych lub elewacji budynków z pominięciem trybu określonego                

w niniejszym zarządzeniu. 

2. Urząd  zastrzega sobie prawo kontroli przez osoby upowaŜnione, realizacji przedsięwzięcia 

objętego dofinansowaniem  na kaŜdym etapie jego realizacji. 

                                                   

§ 6 

 UŜyte w regulaminie określenie „azbest” i „wyroby azbestowe” oznaczają wyroby  z azbestu 

rozumiane według przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania 

wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 1997 r.  Nr 101, poz. 628 ze zm.). 


