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Załącznik nr 1 do Uchwały nr  XIII/102/2019 

                                                 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 listopada 2019 r.  

        

 

 

 

Zasady i tryb finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją 

azbestu i wyrobów zawierających azbest 

na terenie Miasta i Gminy Człopa. 

 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

 § 1 

Ustala się zasady i tryb finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów 

zawierających azbest zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu oraz Programem 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa na lata 2019-2032 

przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie nr XIII/98/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku. 

 

§ 2 

Likwidację wyrobów zawierających azbest organizuje Gmina Człopa . 

 

§ 3 

Użyte określenia „azbest”, „wyroby zawierające azbest” i „materiały zawierające azbest” 

oznaczają wyroby z azbestu rozumiane według przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. 

o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.). 

Przyjmuje się, że 1m
2
 płyty eternitowej waży 18 kg. Powyższy przelicznik stosuje się do 

wyliczenia kosztów demontażu, transportu i utylizacji.    

                                                                                                                                                

 

Rozdział II 

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 

związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest 

 

§ 4 

1. Do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na likwidacji 

wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych lub nieruchomości położonych 

w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Człopa, uprawnieni są ich właściciele: 

Gmina Człopa, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, kościoły i związki 

wyznaniowe, spółdzielnie lub Rodzinne Ogrody Działkowe. 
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2. Zgłoszony do unieszkodliwienia azbest musi być zinwentaryzowany w Bazie Azbestowej 

Gminy Człopa. 

 

Rozdział III 

Środki na realizację przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów  

zawierających azbest 

§ 5 

1. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z budżetu Gminy Człopa oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

(WFOŚiGW).       

2. Wysokość dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW w Szczecinie każdorazowo 

odpowiada wysokości wskazanej w regulaminie naboru wniosków na udzielanie dotacji 

na zadania z zakresu usuwania azbestu w danym roku przez ten fundusz. 

3. W przypadku zmiany poziomu finansowania przedsięwzięcia przez WFOŚiGW 

w Szczecinie – zasady i tryb finansowania mogą zostać zmodyfikowane. 

 

 

Rozdział IV 

Zasady udzielania dofinansowania 

 

§ 6 

1. Finansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem 

i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych 

w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Człopa, polegających na: 

a) demontażu wyrobów zawierających azbest; 

b) przygotowaniu do transportu i transporcie wyrobów zawierających azbest do 

miejsca unieszkodliwienia; 

c) unieszkodliwieniu poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na 

składowisku odpadów niebezpiecznych. 

2.  Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia 

dachowego. 

 

§ 7 

1. Dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest udziela się na pisemny 

wniosek złożony w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa. Wzór wniosku określa załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały.  

2. Wnioski będą przyjmowane pod warunkiem ogłoszenia przez Gminę Człopa zamiaru 

przystąpienia do złożenia wniosku o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Ogłoszenie zostanie 

opublikowane na stronie internetowej Gminy oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń. 

3. Termin składania wniosków będzie każdorazowo ustalany i podawany w ogłoszeniu, 

o którym mowa powyżej. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. Wnioski 
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złożone w terminie rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miasta 

i Gminy Człopa. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji, Burmistrz 

Miasta i Gminy Człopa wzywa Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie nie krótszym 

niż 5 dni, a w razie ich nieusunięcia, wniosek pozostawia bez rozpatrzenia. 

5. Wnioskodawca zostanie poinformowany o rezultacie rozpatrzenia wniosku w formie 

pisemnej. 

6. Od procedury kwalifikowania wniosków i przyznawania finansowania nie przysługuje 

tryb odwoławczy 

 

§ 8 

Wnioski będą rozpatrywane i realizowane pod łącznym warunkiem zabezpieczenia 

odpowiedniej kwoty w budżecie Gminy Człopa oraz uzyskania dofinansowania 

z WFOŚiGW w Szczecinie.  

 

 

Rozdział V 

Realizacja przedsięwzięcia polegającego likwidacji wyrobów zawierających azbest 

 

§ 9 

Wykonawca prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu wyłoniony zostanie  

zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) oraz wewnętrznym regulaminem udzielania 

zamówień publicznych Miasta i Gminy Człopa.                                                                                    

 

 § 10 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawrze z wyłonionym Wykonawcą umowę, w której 

określi między  innymi wynagrodzenie za poszczególne czynności tzn. demontaż azbestu 

z obiektu budowlanego, przygotowanie do transportu oraz unieszkodliwienie wyrobów 

azbestowych (z transportem).  

 

§ 11 

Wnioskodawca zobowiązany jest, w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłosić 

je lub uzyskać na nie pozwolenie na budowę od odpowiedniego organu zgodnie z ustawą 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 

 

§ 12 

1. O zakończeniu prac wykonanych zgodnie z umową Wykonawca zawiadamia Burmistrza 

Miasta i Gminy Człopa. 

2. Wykonywanie prac może podlegać kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Gminy 

Człopa. 
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Rozdział VI 

Rozliczenie finansowe 

 

§ 13 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, o której mowa w § 10 zostanie 

wypłacone na konto Wykonawcy, po przedstawieniu przez niego faktury VAT na kwotę 

zgodną z warunkami umowy. 

2. Zapłata powyższego wynagrodzenia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 1, nastąpi 

przelewem we wskazanym w umowie, o której mowa w § 10, terminie, od dnia 

przedstawienia prawidłowej faktury VAT wraz z dokumentami określonymi w tej 

umowie. 

 

 

    Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 14 

Rozliczenie udzielonej przez WFOŚiGW w Szczecinie dotacji na zadania z zakresu usuwania 

azbestu nastąpi na zasadach przewidzianych w umowie zawartej z WFOŚiGW. 


