
ZARZĄDZENIE NR 118.2013
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 17 grudnia 2013

w sprawie dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy Białowieża

Na podstawie § 10 rozporządznie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których były lub są wykorzystywane
wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) oraz § 4 i 6 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z
2010r Nr 162, poz. 1089) i uchwały  Nr VII/33/07 Rady Gminy Białowieża z dnia 4 czerwca 2007r
w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Białowieża w latach
2007-2032

§ 1

Wprowadzam „Regulamin pomocy mieszkańcom gminy w usuwaniu wyrobów  zawierających
azbest na terenie Gminy Białowieża na rok 2014” zgodnie z załacznikiem Nr 1 do niniejszego
regulaminu.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki gruntami.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomosci
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  urzędu Gminy Białowieza oraz zamieszczenie na stronie
internetowej BIP Białowieża.

Wójt Gminy Białowieża



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118.2013
Wójta Gminy Białowieża z dnia 17.12.2013

Regulamin pomocy mieszkańcom gminy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na
terenie Gminy Białowieża na rok 2014

§ 1 Zakres zadania.
1. Pomoc Gminy Białowieża polega na załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów

zawierajacych azbest z budynków położonych na terenie Gminy Białowieża.
2. Powyższe prace realizowane bedą przez uprawnione podmioty wyłonione przez Gminę w

wyniku procedury udzielania zamówienia publicznego.
3. Pomoc nie obejmuje kosztów zwiazanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia

dachowego.

§ 2 Podmioty objęte pomocą.
1. Do dofinansowania przedsięwzięcia mogą zostac zgłoszone tylko te zadania realizowane na

obiektach, których włascicielami są jednostki samorzadu terytorialnego, stowarzyszenia,
fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i zwiazki
wyznaniowe.

2. Pomoc nie obejmuje przedsiebiorców.
3. Pomoc nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez podmiot wymieniony w pkt. 1,

które zdemontowały wyroby zawierające azbest i przekazały do unieszkodliwienia na
składowisko odpadów.

§ 3 Wysokość pomocy
1. Gmina Białowieża pokrywa 100% kosztów objetych zakresem zadania.
2. Pomoc w danym roku realizowana jest do wysokości środków finansowych uzyskanych na

ten cel ze źródeł zewnętrznych.

§ 4 Procedura realizacji pomocy

1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie, o którym mowa w § 1 jest złożenie
pisemnego wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Gminy Białowieża

2. Wnioski przyjmowane będa do dnia 31.12.2013r. Prace polegajace na załadunku,
transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierajacych azbest realizowane będą w 2014 r

3. Do wniosku należy dołaczyć:
· kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku

posiadania innego tytułu prawnego, niż własność lub uzytkowanie wieczyste, należy
dołączyc zgodę właściciela nieruchomości , w przypadku budynku do którego prawo
własnosci posiada kilka osób należy dołączyć zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na
realizację zadania).

· kserokopię  „Informacji o wyrobach zawierajacych azbest i miejsu ich wytwarzania?
Zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 13 grudnia 2010r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wurobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w
których były lub są wykorzystywane wyroby zawierajace azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31)

· kseropkopię „ oceny stanu i mozliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobów zawierających
azbest” zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobu i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr
71, poz. 649 oraz z 2010r Nr 162, poz. 1089)



· kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do Starostwa Powiatowego realizacji
zadania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego w przypadku, gdy jest wymagane.

· kserokopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego azbest o prawidłowym wykonaniu
prac oraz o oczyszczeniu terenu z azbestu z zachowaniem właścicwych przepisów
technicznych i sanitarnych (dopuszcza się złozenie oświadczenie przez własciciela
nieruchomości o prawidłowym wykonaniu zadania przez firme świadczącą usługe
demontazu pokrycia dachowego) lub w przypadku, gdy wyrób zawierajacy azbest został
zdemontowany przed dniem 28 listopada 1998r tj. przed wejściem w życie rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r w sprawie sposobu bezpiecznego uzytkowania
oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 1998r Nr 138, poz. 895 z
póxn zm.) - oświadczenie lub w przypadku gdy, wyroby zawierające azbest składowane na
nieruchomości został zakupiony przed dniem 28.03.1999r to jest przed wejściem w życie
art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19.06.1997r o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. Z 1997r. Nr 101, poz. 628) i do chwili obecnej nie zostały wykorzystane –
oświadczenie.

4. Pomoc przyznana jest podmiotom określonym w § 2 które złożą kompletny wniosek do
Wójta Gminy Białowieża.

5. Odbiór odpadów dokonuje podmiot wybrany do realizacji zadania zgodnie z przepisami
prawa zamówień publicznych z którym gmina  Białowieża  zawiera stosowną umowę


