Załącznik do uchwały
Nr XVII/141/2008
Rady Gminy Budzyń
z dnia 30 czerwca 2008 r.

Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie
Gminy Budzyń.
§1
1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gminnym" działa na podstawie ustawy z dnia 27
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz 150).
2. Środki Funduszu są wydatkowane zgodnie z wymogami
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, póz. 2104
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Wodnej zwany dalej "Funduszem
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
z późn. zm.).

§2
Środki Funduszu Gminnego przeznacza się dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów
związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest powstających przy
likwidacji pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości
zabudowanej budynkiem znajdującym się na terenie gminy Budzyń.
Dofinansowanie na wyżej wymienione prace przyznaje się tylko raz dla danego obiektu
budowlanego.
Podstawą wypłaty środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej jest umowa.
§3
Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dofinansowania określona będzie
w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
dany rok budżetowy.
Kwota dofinansowania zadania wynosi 15,00 zł za 1 m likwidowanego pokrycia
dachowego lub elewacji wykonanych z wyrobów zawierających azbest pochodzących
z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Budzyń, jednak nie więcej niż
1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).
Przez koszty dofinansowania zadania rozumie się koszty zdjęcia płyt azbestowocementowych płaskich i falistych z dachu i elewacji obiektu budowlanego, zabezpieczenia
ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunek i unieszkodliwienie przez
składowanie odpadów na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych.
Prace o których mowa w pkt. 3 realizować może przedsiębiorca posiadający decyzję
zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest
wydaną przez Starostę Powiatu Chodzieskiego.
Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie wywiozły
odpady niebezpieczne zawierające azbest.
Rada Gminy Budzyń w danym roku budżetowym może dokonać waloryzacji kwot
dofinansowania zadań z pkt. 2 w drodze uchwały.
§4
Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego § 2 pkt. 1
jest umieszczenie osoby fizycznej w Gminnej Bazie Wyrobów i Odpadów Zawierających
Azbest poprzez przedłożenie w Urzędzie Gminy Budzyń:
a) informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 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) - Załącznik nr 1,
oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
zgodnie z rozporządzeniem 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) - Załącznik nr 2.
Wnioskodawcy po wcześniejszym złożeniu załączników nr 1 i 2 w Urzędzie Gminy Budzyń, mogą
ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na zadanie określone w § 2 pkt. 1. Następnie
zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Budzyń wypełniony pisemny wniosek (Załącznik nr 3)
wraz z następującymi dokumentami:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu budowlanego, z którego będą
usuwane wyroby zawierające azbest. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny
posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli,
b) oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez uprawnionego przedsiębiorcę
za usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,
c) informację o nie zgłoszeniu sprzeciwu przez Wydział Budownictwa i Architektury
Starostwa Powiatowego w Chodzieży w sprawie przyjęcia zgłoszenia prac związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (lub kopię pozwolenia na budowę) oraz
kopię potwierdzenia zgłoszenia okręgowemu inspektorowi pracy,
d) informację 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) - Załącznik nr 4,
e) oświadczenie
przedsiębiorcy
usuwającego
wyroby
zawierające
azbest
o prawidłowości wykonania prac oraz 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
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649),
f) kartę przekazania odpadów na uprawnione składowisko.
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§5
Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej można składać przez cały rok.
Wnioski, po stwierdzeniu kompletności rozpatrywane będą według kolejności wpływu.
W przypadku wyczerpania środków w danym roku przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków
zostaje wstrzymane. Nierozpatrzone wnioski należy złożyć ponownie w roku następnym.
Wnioski można składać wyłącznie na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest powstających przy likwidacji
pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych po wejściu w życie uchwały.
Wniosek stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o udzielenie
dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
§6
Gmina
dokona
sprawdzenia
przedstawionej
we
wniosku
powierzchni
wyrobów
zawierających
azbest
oraz
kontroli
wykonania
prac
związanych
z
usunięciem
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest na posesji wnioskodawcy.
Sprawdzenie przedstawionego we wniosku zadania zostanie dokonane przed wypłatą
dofinansowania.

