
ZARZĄDZENIE Nr 16/14 
WÓJTA GMINY CIECHANÓW  

z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
 
 

w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest na terenie gminy 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379) oraz Uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy 
Ciechanów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy 
Ciechanów na lata 2010 – 2032” z a r z ą d z a się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Przyjmuje się „Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie i 
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy” stanowiący załącznik do 
zarządzenia. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. ochrony środowiska. 
 

§ 3. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. 
 
 
 
 
 Wójt 

Gminy Ciechanów 
/-/ inż. Marek Kiwit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            Załącznik do Zarządzenia Nr 16/14          
                                                                 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
 

Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie  
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

§ 1. 
Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, zwany dalej „regulaminem” określa zasady 
przyznawania dofinansowania  
na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z usuwaniem 
i unieszkodliwianiem odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest 
z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Ciechanów. 

§ 2. 
1. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, nie będąca przedsiębiorcą, będąca 
właścicielem obiektu budowlanego, tj. m.in. budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu, 
zlokalizowanego na terenie gminy oraz znajdujące się w ewidencji „Informacji o rodzaju, ilości i 
miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska” i złoży 
kompletny wniosek o dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest. 
2. Dofinansowanie może być udzielone w wysokości  15 zł z 1 m² powierzchni dachu z płyt  
azbestowo-cementowych płaskich  i falistych, czy innych odpadów zawierających azbest , jednak  
nie więcej niż 2.000,00 zł. 
3. Dofinansowanie nie obejmuje obiektów budowlanych lub ich części, które są wykorzystywane  
do prowadzenia działalności gospodarczej. 
4. Dofinansowanie może być przyznane tylko jeden raz w roku dla tego samego wnioskodawcy. 
5. Przyznana kwota dofinansowania wypłacona będzie na wskazany rachunek bankowy osoby 
ubiegającej się o dofinansowanie w terminie do 60 dni  po ustaleniu wysokości dofinansowania.  

§ 3. 
1. Wnioski o udzielenie dofinansowania rozpatrywane i sprawdzane będą według kolejności wpływu 
do wyczerpania rocznego limitu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 
2. W przypadku przekroczenia rocznego limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie 
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, udzielenie dofinansowania 
realizowane będzie w kolejnym roku. 

§ 4. 
1. Podstawą dofinansowania przedsięwzięcia jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Ciechanów 
na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik do regulaminu. 
2. Druk wniosku można pobrać w Urzędzie gminy Ciechanów lub ze strony Biuletynu Informacji 
Publicznej  www.bip.gminaciechanow.pl w zakładce komunikaty. 
3. Do wniosku należy dołączyć : 
   a) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku  
       współwłasności oświadczenia współwłaścicieli o wykonaniu prac związanych z usuwaniem  
       wyrobów zawierających azbest przez wnioskodawcę, 
   b) kopię zgłoszenia prac budowlanych dokonanych w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie  
      (demontażu azbestu), pozwolenia na budowę lub oświadczenie wnioskodawcy, że w zakresie  
      wykonywanych prac (demontażu azbestu z pokrycia dachowego) dokonałem zgłoszenia /  
      uzyskałem stosowne pozwolenie – zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
   c) fakturę WAT wystawioną przez uprawnioną jednostkę za przekazanie do unieszkodliwiania 
       wyrobów zawierających azbest,  
   d) kopię karty przekazania odpadu. 
 

http://www.bip.gminaciechanow.pl/


                                    Załącznik do Regulaminu udzielania dofinansowania kosztów    
                                    poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
 
 
…………………………………                                         Ciechanów, dnia ……………………….. 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 
…………………………………. 
 (adres wnioskodawcy) 
…………………………………………                                        
 
…………………………                                                                  Wójt Gminy Ciechanów 
 (numer telefonu)                                                                                     06-400 Ciechanów 
                                                                                                                    ul. Fabryczna 8 
 
 

WNIOSEK 
o dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie  

wyrobów zawierających azbest 
 

 
          Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości 
położonej w miejscowości___________________________ nr ewidencyjny działki ___________ 
 
Rodzaj płyt eternitowych  ________________________________________________ 
Ilość wyrobów : 
1) budynek mieszkalny w ilości  __________________ m² pokrycia dachu, 
2) budynek gospodarczy w ilości __________________ m² pokrycia dachu, 
3) budynek _____________________ w ilości _________________ m² pokrycia dachu, 
Łącznie _____________________ m² pokryć dachowych. 
 
Oświadczam, że wyroby zawierające azbest pochodzą z budynków usytuowanych na nieruchomości, 
której jestem : właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym * 
* podkreślić prawidłowe 
Uwaga ! Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się 
oświadczenie współwłaścicieli o wykonaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest przez wnioskodawcę. 
Przyznane dofinansowanie proszę wpłacić na konto bankowe numer ________________________ 
 
Załączniki : 
1)  kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, 
2) kopia (zaznaczyć właściwe) : 
    - zgłoszenia prac budowlanych (demontażu azbestu z pokrycia dachowego), 
    - pozwolenia na budowę, 
    lub oświadczenie wnioskodawcy, że w zakresie wykonywanych prac dokonał zgłoszenia lub  
       uzyskał stosowne pozwolenie na budowę. 
2) faktura WAT wystawiona przez uprawnioną jednostkę za przekazanie do unieszkodliwiania 
     wyrobów zawierających azbest, 
3) kopia karty przekazania odpadów na składowisko. 
                                                                                        ……………………………………   
                                                                                               (czytelny podpis wnioskodawcy) 


	Przyjmuje się „Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy” stanowiący załącznik do zarządzenia.

