
 

 

 

REGULAMIN 

W sprawie określenia zasad uczestniczenia w zadaniu „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Ziębice w roku 2018”  
 

Postanowienia Ogólne 

§ 1  

1. Regulamin określa warunki uczestniczenia w zadaniu: „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Ziębice w roku 2018”. 

2. Organizatorem zadania jest Gmina Ziębice. 

3. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych pochodzących  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

 

Wykonanie zadania 

§ 2. 

1. Przez usuwanie wyrobów zawierających azbest rozumie się  demontaż tych  wyrobów  z  

obiektu, oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego oraz zbieranie,  transport  i  przekazanie  

do  unieszkodliwienia odpadów  azbestowych  lub zabezpieczenie, transport i przekazanie 

do unieszkodliwienia odpadów azbestowych w postaci zdemontowanych wyrobów; 

2. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest będą realizowane przez 

wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia wybranego przez Gminę Ziębice w 

trybie zamówienia publicznego 

3. Realizacja zadania będzie prowadzona w miesiącach od maja do sierpnia bieżącego roku. 

 

 

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

§ 3. 

1. Wykonawca prac, o którym mowa w § 2 ust. 2,  wystawi  fakturę  VAT  za usuwanie 

wyrobów zawierających azbest, która zostanie rozliczona w następujący sposób: 

1) w przypadku usługi wykonywanej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych,  

osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, wspólnot 

mieszkaniowych, zarządców nieruchomości    lokali    mieszkalnych    100% kosztów 

zostanie opłaconych przez Gminę Ziębice, 

2) w  przypadku  usługi  wykonywanej na rzecz osób lub  podmiotów niewymienionych w 

pkt 1): 

  - 85% kosztów zostanie opłaconych przez Gminę Ziębice, 

  - 15% kosztów zostanie opłaconych przez te osoby lub podmioty; 
2. Dofinansowaniu nie podlega zastąpienie usuniętych  wyrobów  zawierających  azbest  

wyrobami bezazbestowymi. 
3. Dofinansowanie nie obejmuje zadań, które zostały zrealizowane przed złożeniem wniosku. 

4. Realizacja zadania  nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem  

azbestu poniesionych przez użytkowników wyrobów zawierających azbest. 

  

 

Warunki uczestnictwa w zadaniu 

§ 4. 

1. O zakwalifikowanie do udziału w zadaniu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Ziębice w roku 2018” mogą ubiegać się osoby fizyczne, przedsiębiorcy, 

Załącznik do Zarządzenia Nr     /2018 

Burmistrza Ziębic 

Z dnia     stycznia 2018 r. 



jednostki sektora publicznego, wspólnoty mieszkaniowe, wykorzystujące wyroby 

zawierające azbest lub posiadające odpady azbestowe. 

2. Warunkiem uczestniczenia w zdaniu jest: 

1) lokalizacja zgłoszonego obiektu w granicach administracyjnych Gminy Ziębice; 

2) złożenie dokumentów w toku naboru wniosków na rok 2018; 

3) dokonanie zgłoszenia budowy niewymagającego pozwolenia na budowę  

do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej (starostwo 

powiatowe w Ząbkowicach Śląskich), w przypadku demontażu. 

4) posiadanie  tytułu  prawnego   do  korzystania  z  nieruchomości  znajdującej  się na 

terenie Gminy Ziębice, na której realizowana będzie usługa  usuwania  wyrobów 

zawierających azbest 

 

 

Tryb  postępowania  w  sprawie  realizacji zadania w odniesieniu do 

    osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora 

finansów publicznych, wspólnot mieszkaniowych 

§ 5. 

Wykonanie usługi o której mowa § 3 ust. 1  u osób fizycznych, jednostek sektora finansów 

publicznych, wspólnot mieszkaniowych odbywa się na podstawie złożonego w Urzędzie 

Miejskim w Ziębicach wniosku o zakwalifikowanie do udziału w zadaniu: „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ziębice w roku 2018” (załącznik nr 1 do 

regulaminu), do którego dołącza się: 

1) potwierdzenie zgłoszenia budowy niewymagającego pozwolenia na budowę do 

właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej (Starostwo Powiatowe 

w Ząbkowicach Śląskich), w przypadku demontażu; 

2) obmiar robót określający miejsce usytuowania, powierzchnię dachu lub elewacji 

budynku oraz ilość i wymiary wyrobów zawierających azbest, wykonany przez 

składającego wniosek -załącznik nr 2 do regulaminu; 

3) upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich 

współwłaścicieli (jeżeli jest wymagane) – załącznik nr 3 do regulaminu, w przypadku 

wspólnot mieszkaniowych – kopię uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie 

wyrażenia zgody na realizację przedmiotowych prac  

4) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z zobowiązaniem 

do przestrzegania warunków w nim zawartych oraz zgody na realizację prac w zakresie 

usuwania  azbestu wyrażonej  przez  wszystkie  osoby posiadające tytuł prawny do 

nieruchomości  na  której  znajduje  się  azbest   lub   osoby upoważnione do ich 

reprezentacji – załącznik nr 4 do regulaminu; 

5) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

(każdy zgłoszony obiekt musi posiadać odrębną ocenę) – załącznik nr 5 do regulaminu; 

6) informacje o wyrobach zawierających azbest – załącznik nr 6 do regulaminu; 

7) informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało 

zakończone – w przypadku gdzie usługa będzie polegała tylko na unieszkodliwieniu 

(demontażu dokonano wcześniej) – załącznik nr 7 do regulaminu.  

8) Dokument potwierdzający tytuł  prawny   do  korzystania  z  nieruchomości  znajdującej  

się na terenie Gminy Ziębice, na której realizowana będzie usługa  usuwania  wyrobów 

zawierających azbest  

9) zgodę na przetwarzanie  danych osobowych – załącznik nr 8 do regulaminu 

 



Tryb  postępowania  w  sprawie  realizacji zadania w odniesieniu do osób i 

podmiotów innych niż wymienione w § 5: 

§ 6. 

1. W  przypadku ubiegania  się  o  dotację  przez  podmiot  prowadzący  działalność   

gospodarczą udzielenie dofinansowania: 
1) nie stanowi pomocy publicznej; 

2) będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o  

funkcjonowaniu UE do pomcy de minimis (Dz. Urz. UE seria L Nr 352.1); 
3) będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komi-

sji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym(Dz. Urz. 

UE seria L Nr 352.9); 

4) będzie stanowić pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu obowiązujących 

przepisów. 

5) przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość  tej  pomocy brutto łącznie z  

wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w  okresie  trzech  kolejnych  lat   

obrotowych, nie przekracza kwoty określonej w rozporządzeniach Komisji o których  

mowa  w pkt 2), 3), 4) 

2. Wykonanie usługi o której mowa § 3 ust 1.  u osób prowadzących działalność 

gospodarczą odbywa się na podstawie złożonego w Urzędzie Miejskim w Ziębicach 

wniosku o zakwalifikowanie do udziału w zadaniu: „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Ziębice w roku 2018”( załącznik nr 1 do regulaminu), do którego 

dołącza się: 

1) potwierdzenie zgłoszenia budowy niewymagającego pozwolenia na budowę do 

właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej (Starostwo 

Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich), w przypadku demontażu; 

2) obmiar robót określający miejsce usytuowania, powierzchnię dachu lub elewacji 

budynku oraz ilość i wymiary wyrobów zawierających azbest, wykonany przez 

składającego wniosek -załącznik nr 2 do regulaminu; 

3) upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich 

współwłaścicieli (jeżeli jest wymagane) – załącznik nr 3 do regulaminu,  

4) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z 

zobowiązaniem do przestrzegania warunków w nim zawartych oraz zgody na 

realizację prac w zakresie usuwania  azbestu wyrażonej  przez  wszystkie  osoby 

posiadające tytuł prawny do nieruchomości  na  której  znajduje  się  azbest   lub   

osoby upoważnione do ich reprezentacji – załącznik nr 4 do regulaminu; 

5) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 

azbest (każdy zgłoszony obiekt musi posiadać odrębną ocenę) – załącznik nr 5 do 

regulaminu; 

6) informacje o wyrobach zawierających azbest – załącznik nr 6 do regulaminu; 

7) informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało 

zakończone – w przypadku gdzie usługa będzie polegała tylko na 

unieszkodliwieniu (demontażu dokonano wcześniej) – załącznik nr 7 do 

regulaminu.  



8) Dokument potwierdzający tytuł  prawny   do  korzystania  z  nieruchomości  

znajdującej  się na terenie Gminy Ziębice, na której realizowana będzie usługa  

usuwania  wyrobów zawierających azbest  

9) oświadczenie o posiadaniu środków na pokrycie kosztów realizacji usługi, których 

nie opłaca Gmina Ziębice, w zakresie zgodnym ze złożonym wnioskiem 

10) Wypis z CIDG lub z KRS. 

11) oświadczenie o posiadaniu środków na pokrycie kosztów realizacji usługi, których 

nie opłaca Gmina Ziebice, w zakresie zgodnym ze złożoną Deklaracją; 

12) zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 8 do regulaminu 

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia 

podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o 

wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o 

nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Oświadczenie stanowi załącznik nr 9 do 

regulaminu; 

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w 

szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 

oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych 

samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 

przeznaczona pomoc de minimis – załącznik nr 10 do regulaminu. 

4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest 

zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o 

udzielenie pomocy: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w 

którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, 

albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie 

stanowi załącznik nr 9 do regulaminu); 

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w 

roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym 

okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie(oświadczenie stanowi załącznik nr 9 do regulaminu) ; 

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 

otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia 

pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie – (załącznik nr 11 do regulaminu). 

 

 

 

 



Rozpatrywanie wniosków 

§ 7. 

1. Wnioski, o których mowa w § 5 a także wnioski o których mowa w § 6 ust. 2 będą 

rozpatrywane jednocześnie według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w 

Ziębicach 

2. Wnioski niekompletne lub bez wymaganych załączników pozostaną bez rozpatrzenia. 

3. Gmina Ziębice zastrzega sobie rozpatrywanie wniosków w granicach przyznanego 

dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu i środków finansowych posiadanych przez 

Gminę Ziębice w danym roku budżetowym 

4. Wnioski,  o  których  mowa  w § 5 a także wnioski o których mowa w § 6 ust. 2,  oceniane  

będą  według następujących kryteriów:  
1) kompletności wymaganych dokumentów; 

2) poprawności wypełnienia; 

3) efektywności ekologicznej usługi; 

4) ogólnych kosztów realizacji usługi. 

5. Nie rozpatrzenie wniosków ,  o  których  mowa  w § 5 a także wniosków o których mowa 

w § 6 ust. 2  nie rodzi po stronie składającego jakichkolwiek roszczeń. 

 

Terminy przyjmowania wniosków 

§ 8. 

1. Wnioski można składać od dnia 8 stycznia 2018 do dnia 5 lutego 2018 roku. 

2. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

Unieważnienie zadania 

§ 9.  

W przypadku braku przyznania dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu Gmina 

Ziębice może zrezygnować z realizacji zadania. 

 

Informacja o realizacji zadania 

§ 10. 

1. Informacja o realizacji zadania zostanie ogłoszona na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim w Ziębicach wraz z listą osób, które zostały zakwalifikowane do zadania.  

2. Informacja oraz lista osób o których mowa w ust. 1 zostaną ogłoszone niezwłocznie po 

przyznaniu przez Gminie Ziębice dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu. 

3. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do zadania zostaną pisemnie powiadomieni  

o niezakwalifikowaniu się do zadania wraz z podaniem przyczyny. 

 

Sposób rozliczenia usługi usuwania azbestu 

§ 11. 

1. Burmistrz Ziębic zawiera umowę na realizację prac w zakresie usuwania  wyrobów  

zawierających azbest oraz dokonuje rozliczenia za wykonanie prac  z  wykonawcą  o  

którym mowa  w  §  3  ust. 2 w zakresie kosztów ponoszonych przez Gminę Ziębice.  

2. Wykonawca prac, o którym mowa w  §  2  pkt  2,  zawiera  umowę  i dokonuje rozliczenia 

z podmiotami o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w zakresie kosztów ponoszonych przez 

te podmioty; 

3. Upoważniony pracownik   Wydziału  Środowiska  Urzędu  Miejskiego w Ziębicach będzie  

sprawował  kontrolę  nad realizacją prac przez wykonawcę. 

4. Przedsiębiorcy będący beneficjentami  Programu  otrzymają zaświadczenie stwierdzające, 

że udzielona  pomoc   jest pomocą  de  minimis  albo  pomocą  de  minimis  w  rolnictwie 

lub rybołówstwie. 



 

Zobowiązania wnioskodawcy 

§ 12. 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić firmie wykonującej zadanie swobodny dostęp 

do nieruchomości, na której będą wykonywane prace. 

2. Wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w odbiorze prac i ważeniu wyrobów 

zawierających azbest. 


