
SG.0050.13.2016                                                                                                                                                             Wręczyca

Wielka dnia,  2016-08-09                                                                                                                           

KURENDA 
do Mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka

Wójt  Gminy  Wręczyca  Wielka informuje,  że  ogłoszony  został  kolejny  nabór  wniosków  dot.
dofinansowania usuwania  azbestu  i  materiałów zawierających azbest  na terenie  Gminy Wręczyca
Wielka na 2017 rok. Na lata następne będą prowadzone coroczne nabory wniosków.

 Dofinansowanie  obejmuje  demontaż,  zbieranie,  transport  oraz  unieszkodliwianie  odpadów
zawierających azbest. Zadanie to będzie realizowała firma wyłoniona w przetargu publicznym. Pomoc
w  danym  roku,  obejmuje  w  pierwszej  kolejności  budynki  mieszkalne  i  realizowana  będzie  do
wysokości  środków finansowych uzyskanych na ten cel ze  źródeł zewnętrznych ale   nie obejmuje
kosztów  zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. 

Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie do  Urzędu Gminy  Wręczyca Wielka
 w  nieprzekraczalnym  terminie  od  01  września  do  30  września  2016  r.  kompletnego wniosku
podpisanego przez osobę (osoby) będące właścicielami wraz z:

 oceną  stanu  i   możliwości   bezpiecznego  użytkowania  wyrobów  zawierających  azbest
wykonaną przez wnioskodawce, 

 dwoma  kolorowymi   zdjęciami  budynku  –  od  strony  szczytowej  i  frontowej   lub   dwoma
zdjęciami  azbestu złożonego  na  paletach  umożliwiającą  identyfikację  posesji

Dofinansowanie może być udzielone dla budynków, które zakwalifikowały się do I stopnia pilności. 
Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

1) Wzory wniosku  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy  Wręczyca Wielka:  www.wreczyca-wielka.pl
/bip/ogłoszenia

http://www.wreczyca-wielka.pl/


2)  Druki wniosku oraz pozostałe informacje można otrzymać również w Urzędzie Gminy  Wręczyca Wielka,  ul.
Sienkiewicza 1, pok. nr 21 oraz pod nr tel. (34) 377-84-21. Szczegółowe informacje nt. Programu zawiera Regulamin
określający szczegółowe zasady przyznawania oraz maksymalną wysokość dotacji na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu  Gminy  Wręczyca  Wielka w latach 2013-2032 stanowiący  załącznik   Nr   1  do  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nr
65/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. 

   Załącznik – wzór wniosku                                                                                                                       Wójt  Gminy  
Henryk  Krawczyk



KA.0050.65.2016
ZARZĄDZENIE  NR  65/2016

WÓJTA  GMINY  WRĘCZYCA  WIELKA
z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania oraz maksymalną
wysokość dotacji na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca
Wielka”
          
Na  podstawie  §  7 Uchwały  z  dnia  18  czerwca  2012  r.  Rady  Gminy  Wręczyca  Wielka
Nr XVI/193/12 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu
Gminy Wręczyca Wielka na zadania z zakresu ochrony środowiska,

zarządzam  co  następuje:

§  1

Wprowadza  się  „Regulamin określający  szczegółowe  zasady  przyznawania  oraz  maksymalną
wysokość dotacji na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca
Wielka” w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§  2

Tracą moc zarządzenia Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie: trybu
przyznawania i rozliczania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska dla osób fizycznych ze
środków budżetu Gminy Wręczyca Wielka.

2. Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie:
wzoru  umów dotyczących  zasad  i  udzielania  dotacji  dla  osób  fizycznych  ze  środków budżetu
Gminy Wręczyca Wielka na zadania z zakresu ochrony środowiska.

§  3

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Gruntami  i  Ochrony
Środowiska.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



                                                                                                       Załącznik  Nr  1  do  Zarządzenia  Nr 65/2016 
    Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 09.08.2016 r.

                                                                                                         

REGULAMIN
określający szczegółowe zasady przyznawania oraz maksymalną wysokość dotacji na zadanie

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca Wielka

 § 1
1. Do  korzystania  z  dotacji  na  zasadach  określonych  w  niniejszym  regulaminie  uprawnione
są osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych, gospodarczych, położonych na
terenie gminy Wręczyca Wielka.
2. Dotacja nie obejmuje budynków wykorzystywanych pod działalność gospodarczą.

§ 2
1. Dotacja, o której mowa w  § 1 obejmuje 100% kosztów usuwania (demontażu), transportu oraz
unieszkodliwiania azbestu z nieruchomości, z terenu Gminy Wręczyca Wielka.
2.  Podstawą  do  przyznania  dotacji  jest  złożenie  wniosku  przez  uprawnionego.  Wzór  wniosku
stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Dotacja w pierwszej kolejności będzie przyznawana dla nieruchomości, która zakwalifikowała
się  do  I  stopnia  pilności  w  "Ocenie  stanu  i  możliwości  bezpiecznego  użytkowania  wyrobów
zawierających  azbest",  wykonanej  zgodnie  ze  wzorem  zawartym  w  Rozporządzeniu  Ministra
Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  oraz  na  podstawie  pisemnej  umowy zawartej  między
Gminą Wręczyca Wielka, a Wnioskodawcą. 

§ 3
1.  Nabór  wniosków,  o  których  mowa  w  §  2  pkt  2,  będzie  prowadzony  corocznie  w  okresie
jesiennym - na następny rok kalendarzowy.
2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowego naboru,  w okresie wiosennym - na
dany  rok  kalendarzowy lub  w  przypadku  rezygnacji  Wnioskodawcy,  już  po  zakwalifikowaniu
wniosków do realizacji.
3. Po zakwalifikowaniu wniosku, uprawniony zobowiązany będzie do podpisania umowy z Gminą
Wręczyca Wielka. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4.  Wnioski  zakwalifikowane,  będą  realizowane  do  wysokości  środków  finansowych
zabezpieczonych w budżecie gminy. 

  § 4
1. Zadanie realizowane będzie przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę.
2. Dotacja przyznana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem (demontażem), transportem
oraz unieszkodliwianiem  azbestu  zostanie  rozliczona w formie bezgotówkowej oraz bezpośrednio
przekazana na rachunek wykonawcy.

  § 5
Osoba ubiegająca się o dotację na usunięcie (demontaż) transport i unieszkodliwianie azbestu jest
zobowiązana do uzyskania we własnym zakresie wymaganych zezwoleń związanych z wymianą
pokrycia dachowego przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.

  



                                                                                                             Załącznik  Nr  1  do  Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem 
              Nr 65/2016 Wójta  Gminy  Wręczyca Wielka z dnia 09.08.2016 r.

                                                                                                               
                                                                                     

WNIOSEK
 O  UDZIELENIE  DOTACJI  NA  USUWANIE,  TRANSPORT 

I  UNIESZKODLIWIANIE  WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST 
Z TERENU GMINY  WRĘCZYCA  WIELKA 

Miejscowość: Data:

1.      Wnioskodawca - właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona przez
         właściciela-właścicieli 1

Nazwisko i Imię:

PESEL:

Telefon:

e-mail do 
kontaktu 
bieżącego:

2. Adres nieruchomości, na której zlokalizowane są budynki - obiekty 
pokryte materiałami zawierającymi azbest

Miejscowość: Kod pocztowy:

Ulica, nr domu: Gmina:

Powiat: Województwo:

Działka Nr: Obręb:

3. Adres wnioskodawcy - adres do korespondencji jeżeli jest inny niż 
adres nieruchomości będącej przedmiotem wniosku

Miejscowość: Kod pocztowy:

Ulica, nr domu: Gmina:

Powiat: Województwo:

4.       Opis  obiektów  zawierających azbest
Charakterystyka budynków/obiektów będących przedmiotem wniosku

Nazwa (budynek mieszkalny, inwentarski ,wielofunkcyjny itp.  -  zaznaczyć dach czy ściany) Ilość w [m2]

1.

2.

3. Azbest złożony na paletach 

 Razem

1Upoważnienie do reprezentowania właścicieli w sprawie wystąpienia o dofinansowanie proszę załączyć do wniosku.



 5. Załączniki

Lp. Wyszczególnienie
Ilość [szt.]

1

Upoważnienie do reprezentowania właścicieli nieruchomości, na której
zlokalizowane  są  budynki,  obiekty  z  pokryciem  materiałami
zawierającymi azbest, będące przedmiotem wniosku, podpisane przez
wszystkich właścicieli nieruchomości z dnia .........................

2

Fotografie  wszystkich  budynków  -  obiektów  wskazanych  w  pkt.  5
wniosku.  Proponuje  się  dołączenie  2.  fotografii  (format
"pocztówkowy")  każdego  budynku  -  obiektu  z  pokazaniem  ściany
frontowej oraz szczytowej.

3

„Ocena  stanu  i  możliwości  bezpiecznego  użytkowania  wyrobów
zawierających azbest” zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu
Ministra  Gospodarki  z  dnia  5  sierpnia  2010  roku  zmieniającym
rozporządzenie  w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania  oraz
warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162,
poz. 1089) wykonana dla każdego budynku - obiektu.

6.      Oświadczenia Wnioskodawcy: 
Niniejszym oświadczam, że:
1. Jestem właścicielem nieruchomości, z której zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.
2. Wyroby zawierające azbest nie pochodzą z budynków wykorzystywanych pod działalność
gospodarczą.
                                                                                                           .............................................

                                                                                                                                                             podpis

Podpis Wnioskodawcy

.................................................................................
miejscowość, data

.....................................................
czytelny podpis

Część wniosku do wypełnienia przez pracowników Urzędu Gminy
Wniosek  o  udzielenie  dofinansowania  na  usunięcie  materiałów  zawierających  azbest
z terenu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

Data złożenia wniosku ........................................ zarejestrowano pod Nr .................................

….......................................................................................
Imię i nazwisko osoby prowadzącej wniosek i podpis



Załącznik Nr 1 do wniosku – ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania
wyrobów zawierających azbest - wypełnić oddzielnie dla każdego budynku - obiektu

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 2 kwietnia
2004  r.  w  sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania  wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zmian.).

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego:

.......................................................................................................................................................
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego:

……………………………………………………………………...............................................

Rodzaj zabudowy 1) ......................................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2) ……………………….……………………………………….....

Numer obrębu ewidencyjnego2) …………………………………………………………...........

Nazwa, rodzaj wyrobów3) ……………………………………………………………………...

Ilość wyrobów4)       -  …………....….  m2,  co stanowi …………....…. (Mg) -  to jest ton,

Data sporządzenia poprzedniej oceny5) ………………………….………………………...........

Grupa / Nr Rodzaj i stan wyrobów Punkty Ocena
1 2 3 4

I. Sposób zastosowania azbestu
1. Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 30
2. Tynk zawierający azbest 30
3. Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3) 25
4. Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10
II. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

5. Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60
6. Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania),

naruszona struktura włókien
30

7. Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub
jej dużych ubytkach

15

8. Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0
III. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

9. Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 30
10. Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 15
11. Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10
12. Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosfaryczne 10
13. Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0
IV. Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń

użytkowych
  

14. Bezpośrednio w pomieszczeniu 30
15. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16. W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25



17. Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 20
18. Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 10
19. Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad

pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem
wentylacyjnym

0

20. Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od
pomieszczeń mieszkalnych)

0

V. Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia
budowlanego/instalacji przemysłowej

21. Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców 40
22. Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30
23. Czasowo (np. domki rekreacyjne) 15
24. Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) 5
25. Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub

gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub
instalacje)

0

SUMA PUNKTÓW OCENY
STOPIEŃ PILNOŚCI

UWAGA: W  każdej  z  pięciu  grup  arkusza  należy  wskazać  co  najmniej  jedną  pozycję.
Jeżeli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych
grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej  punktacji  w danej grupie.  Sumaryczna
liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I - od 120 punktów
Wymagane pilne usunięcie (wymiana lub wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II    - od 95 do 115 punktów
Wymagana ponowna ocena wymagana w terminie do 1 roku
Stopień pilności III    - do 90 punktów
Wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

  .............................                     …..............................
     Oceniający                                       Właściciel/Zarządca
  (nazwisko i imię)                                       

  …...........................                                                          ….................………............
 (miejscowość, data)                                                                      (adres lub pieczęć z adresem)
 

Objaśnienie:
1) Należy  podać  rodzaj  zabudowy:  budynek  mieszkalny,  budynek  gospodarczy,  budynek  przemysłowy,  budynek

mieszkalno-gospodarczy, inny.
2) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) to jest w tonach oraz w jednostkach właściwych dla danego

wyrobu (m2).
5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeżeli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.
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