
                                                                           Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/244/14          
                                                                Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2014 r. 
 

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 
związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest  

 
§ 1. 

1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z 
wymianą pokryć dachowych zawierających azbest tj. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
azbestowych lub zawierających azbest, dla właścicieli lub posiadaczy obiektów  zlokalizowanych na 
terenie Gminy Ciechanów. 
2. Udzielanie dotacji celowej na realizację „Programu usuwania azbestu dla Gminy Ciechanów na 
lata 2010 – 2032” wynika z tego, że azbest jest odpadem niebezpiecznym, wymagającym stosowania 
określonych warunków demontażu, transportu i utylizacji. 
3. Dotacja celowa obejmuje koszt rozbiórki pokrycia dachowego, usunięcia innych wyrobów 
zawierających azbest, ich zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i stanowi dopłatę do poniesionych kosztów wycofywania wyrobów niebezpiecznych. 
4. Realizacja dotacji finansowana będzie z dochodów własnych gminy. 
5. W przypadku uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych dofinansowanie prowadzone 
będzie w szerszym zakresie. 
 

§ 2. 
1. Dotacja może być udzielona w wysokości  15 zł za 1 m² demontażu, transportu i unieszkodliw-
iania płyty azbestowo-cementowej, czy innych odpadów zawierających azbest, lub 1000,00 zł za 1,0 
Mg wyrobów (odpadów) z azbestem, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł. dla jednej nieruchomości. 
2. Warunkiem udzielenia dotacji jest pozytywna weryfikacja wniosku i zawarcie umowy z Gminą 
Ciechanów. 
3. Dotacja może być przyznana tylko jeden raz w roku dla tego samego wnioskodawcy. 
4. Kwota dotacji wypłacona będzie na wskazany rachunek bankowy osoby ubiegającej się o 
dofinansowanie w terminie do 30 dni  po podpisaniu umowy.  
 

§ 3. 
1. Rozliczenie udzielonej dotacji będzie dokonywane przez wójta, zgodnie z warunkami określonymi 
w zawartej z Gminą Ciechanów umowie i w oparciu o przedłożenie wskazanych w niej 
dokumentów, w tym faktur i rachunków potwierdzających poniesione wydatki na realizację zadania 
w wyniku którego zostały usunięte wyroby zawiewające azbest a odpady niebezpieczne przekazane 
do unieszkodliwienia. 
2. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie oraz w 
przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379). 
 

§ 4. 
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 kolejnych latach. 
 

 
 



§ 5. 
 

1. Podstawą dofinansowania przedsięwzięcia jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Ciechanów 
na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszych zasad oraz zawarcie umowy z 
Gminą Ciechanów. 
2. Druk wniosku można pobrać w Urzędzie gminy Ciechanów lub ze strony Biuletynu Informacji 
Publicznej  www.bip.gminaciechanow.pl w zakładce ogłoszenia. 
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) lub pozwolenia na budowę,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


                                        Załącznik do zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów     
                                        inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych 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 inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych 
 zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciechanów 

 
 
              Zwracam się z prośbą o dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie  
i unieszkodliwianie 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, 
 
lub ____________ilości Mg wyrobów zawierających azbest.  
 
Określenie przybliżonego terminu robót_______________________________________ 
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 do Starostwa Powiatowego (demontażu 
    azbestu z pokrycia dachowego) lub pozwolenia na budowę w przypadku rozbudowy. 
  
                                                                                        ……………………………………   
                                                                                               (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 


	Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciechanów, określone w załączniku do uchwały.

