
 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDśETU 

GMINY OSOBOM FIZYCZNYM, WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM, 
JEDNOSTKOM I ZAKŁADOM BUD śETOWYM NA ODBIÓR, TRANSPORT I 

UTYLIZACJ Ę WYROBÓW ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST  
 

§ 1 

Dofinansowanie na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 
obejmuje osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami, wspólnoty mieszkaniowe oraz 
jednostki i zakłady budŜetowe, mające w okresie składania wniosku tytuł prawny do 
nieruchomości, połoŜonej na terenie gminy Skoki. 

 

§ 2 

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 
1 jest wcześniejsze przedłoŜenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach „Informacji o 
wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” – Załącznik nr 6, a po 
demontaŜu „Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało 
zakończone” – Załącznik nr 7, zgodnie z §7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej, z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr192, poz. 1876). 

 

§ 3 

1. Dofinansowanie pokrywa koszt odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających 
azbest. 

2. Dofinansowanie obejmie taką ilość wyrobów zawierających azbest, która wynika z 
„Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” a następnie z 
„Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało 
zakończone”, z tym, Ŝe w danym roku koszt jednorazowego dofinansowania dla 
wnioskodawcy nie moŜe być wyŜszy niŜ 2.500,00 zł. 

 
§ 4 

Dofinansowanie nie obejmuje: 
1. kosztów poniesionych na demontaŜ (rozbiórkę) wyrobów zawierających azbest, 
2. zwrotu kosztów odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest przed 

wejściem w Ŝycie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta 
i gminy Skoki, 

3. osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek i zakładów budŜetowych, 
które we własnym zakresie zleciły uprawnionemu podmiotowi odbiór, transport i 
utylizację wyrobów zawierających azbest. 

 
§ 5 

1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w § 1 winny 
złoŜyć do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wniosek, stanowiący Załącznik nr 8 do 
niniejszego Programu. 

2. Do wniosku, o którym mowa w § 5 pkt 1 naleŜy dołączyć:  



a) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. W 
przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób naleŜy dołączyć 
zgodę wszystkich współwłaścicieli, 

b) informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone. 
3. Dokumenty składa się w jednym egzemplarzu. 
4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 
 

§ 6 

1. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o rezultacie rozpatrzenia wniosku w formie 
pisemnej. 

2. Po pozytywnym zakwalifikowaniu wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zleci firmie, 
wyłonionej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2004 Nr 19, poz. 177), wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i utylizacji 
wyrobów zawierających azbest. 

3. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wyłonionej firmy 
z właścicielem nieruchomości. 

4. Odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na 
składowisko potwierdzane będzie kartą przekazania odpadów – Załącznik nr 6, 
sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady, drugi dla 
właściciela odpadu, trzeci dla Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. 
 

§ 7 

1. Wnioski będą realizowane do wyczerpania środków finansowych w danym roku 
budŜetowym. 

2. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do 
siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.  

 

§ 8 

Burmistrz powoła Komisję ds. rozpatrywania złoŜonych wniosków. 
Zadaniem Komisji będzie: 

a) sprawdzanie zgodności złoŜonych wniosków z wymaganiami niniejszego regulaminu.  
 

§ 9 
Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w 
danym roku budŜetowym, w którym złoŜono wniosek, będą realizowane w pierwszej 
kolejności w roku następnym. 

 
 


