
ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 
Wójta Gminy  Rytwiany 

z dnia   10.02.2014r 
 
 

w  sprawie  przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na realizację usuwania  wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Rytwiany”  
 

         Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                 
o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.) oraz „ Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany  na lata 2013 - 2032 przyjętego 
uchwałą Nr XLVI/236/2013  Rady Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2013r.  zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Przyjmuje się „ Regulamin udzielania  dofinansowania na realizację usuwania   wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”, którego treść stanowi załącznik do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam  Kierownikowi  Referatu    Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska. 

§ 3 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy i na stronie internetowej. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.   

§5 

Tracą moc Zarządzenia: Nr17/2009 z dnia 29.04.2009r, 30/2009 z dnia 15.06.2009 i 72/2010 z dnia 
2010r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 



 
                                                                                         Załącznik do Zarządzenia Nr  7/2014 

                                                                                         Wójta Gminy  Rytwiany  
                                                                                         z dnia   10.02.2014r 

 
 
 

Regulamin udzielania  dofinansowania  realizacji  zadań związanych z usuwaniem   
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Rytwiany. 
 

§ 1 
Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dofinansowania całości kosztów zadania 
obejmującego: 

1) demontaŜ pokryć dachowych, pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków i posesji połoŜonych na 
terenie  Gminy Rytwiany, 

2) pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 
zalegających na posesjach połoŜonych na terenie  Gminy Rytwiany. 

 
  

§ 2  
1.  Wysokość dofinansowania zadań określonych w §1  będzie wynosić w zaleŜności od pozyskanych  
     środków od 75% - 100%.  
2. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami 
    (współwłaścicielami, wieczystymi uŜytkownikami) budynków mieszkalnych i  budynków   
    gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Rytwiany –zwane dalej Wnioskodawcą. 
3.  Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana  
     do prowadzenia działalności gospodarczej. 
4.  Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały  
     czynności demontaŜu lub transportu   oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów   
     zawierających azbest. 
5. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montaŜem nowych pokryć  
    dachowych. 
  

§ 3 
1.Podstawą do otrzymania dofinansowania jest ocena stanu technicznego pod kątem stwierdzenia, 
czy modernizowany budynek zabudowany jest elementami zawierającymi azbest wraz z identyfikacją 
rodzaju i ilości przeprowadzona przez  właściciela, uŜytkownika wieczystego lub zarządcę  budynku,                                                   
 
2. Przegląd musi być sporządzony zgodnie   z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004roku w sprawie  sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i 
usuwania wyrobów zawierajęcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 z późniejszymi zmianami).  
3.PrzedłoŜenie  oceny, o której mowa w  ust.1 jest warunkiem rozpatrzenia wniosku.  
4.Wnioskodawca zobowiązany jest, w zaleŜności od charakteru wykonywanych prac, zgłosić lub 
uzyskać na nie stosowne pozwolenie – bliŜej w § 4 ust. 2 pkt 3 
 

§ 4 
1.Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 jest: 

1) lokalizacja obiektu budowlanego w granicach administracyjnych Gminy  Rytwiany, 
2) złoŜenie wniosku o dofinansowanie zadania określonego w §1 na formularzu stanowiącym 

załącznik do niniejszego Regulaminu (druk załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego Regulaminu).  
  
2.Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie winien złoŜyć następujące dokumenty: 
 
  1)  Wniosek do Wójta Gminy Rytwiany – załącznik nr 1 lub nr 2 
  2)  Kopię „Oceny stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających  
       azbest” wykonaną zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy                      
       i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków  



       bezpiecznego uŜytkowania  i usuwania wyrobów zawierających  azbest (Dz. U. Nr 71,     
       poz.649) – załącznik nr 3  
3) . Kopia dokumentu potwierdzającego przyjęcie bez sprzeciwu zgłoszenie robót związanych z  

demontaŜem materiałów budowlanych zawierających azbest Staroście  Staszowskiemu jako 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej (wymagane na 30 dni przed planowanym  

      rozpoczęciem robót)  lub kopia pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy                    
      w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest   
      nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca  
      pozwolenia na budowę(w przypadku gdy wniosek obejmuje demontaŜ) 
 
3.Druki wniosków o przyznanie dofinansowania dostępne będą w pok. Nr 30 Urzędu Gminy 
   i na stronie internetowej  Gminy – zakładka: Gospodarka Odpadami. 
4.Dokumenty składa się w jednym egzemplarzu .W przypadku kserokopii dokumentów  
   wymagane jest przedłoŜenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności   
   kserokopii z oryginałem. 
5.Rozpatrywane będą wnioski kompletne i złoŜone na formularzach, o których  
   mowa w ust.1 pkt 2. 
6.Wnioski złoŜone po terminie będą rozpatrywane w przypadku nie wyczerpanego limitu  
   środków  uzyskanych  z WFOŚiGW  w Kielcach na dofinansowanie  zadania   
   pn.”Usuwanie i unieszkodliwianie   wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy    
   Rytwiany” w danym roku  - w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających  
   azbest z terenu  Gminy  Rytwiany  na lata 2013 – 2032”.  
7.ZłoŜenie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania. 

 
§ 5 

1.Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa z  dniem  31 marca roku  w którym będzie 
udzielane dofinansowanie.   
 

§ 6 
1. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w § 2, weryfikowane będą przez 

Komisję powołaną przez Wójta odrębnym Zarządzeniem; elementem weryfikacji wniosku jest 
przeprowadzenie oględzin w terenie, z których sporządza się protokół określający zakres 
przewidzianych do wykonania prac.  

2.   Po przeprowadzeniu weryfikacji Komisja przedkłada wniosek Wójtowi do akceptacji. 
3.  Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności złoŜenia w danym roku  
     kalendarzowym, do czasu wyczerpania środków pienięŜnych przeznaczonych w danym    
     roku budŜetowym na realizację zadań załoŜonych w „ Gminnym Programie usuwania     
     wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Rytwiany na lata 2013-2032” 
4.  Dofinansowanie polega na zapłacie za wykonaną usługę (demontaŜ, pakowanie,   
     transport i utylizację lub pakowanie transport i utylizację odpadów zawierających azbest)  
     wykonawcy wybranemu przez Gminę.  
5. Zapłaty dokona  Gmina  Rytwiany na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

§ 7 

Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania  w roku 
budŜetowym, w którym złoŜono wniosek, mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w 
następnym roku budŜetowym, bez konieczności składania nowego wniosku 

 
§ 8 

1.Prace związane z demontaŜem i transportem na uprawnione składowisko odpadów mogą być 
wykonywane tylko przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne pozwolenia. 

2.   Wyboru firmy, o której mowa w ust.4 dokonuje Gmina  Rytwiany zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych. 
 

 
 
 



§9 
Załączniki do niniejszego regulaminu: 
 
1.   wzór wniosku o dofinansowanie kosztów demontaŜu pokryć dachowych, pakowania, załadunku,     
     transportu i unieszkodliwiania  odpadów  zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych   
     budynków i posesji połoŜonych na terenie Gminy  Rytwiany. 
 2.  wzór wniosku o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania   
     odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach połoŜonych na terenie Gminy Rytwiany. 
 2a  wzór oświadczenia do wniosku –zał.2 
3.   wzór protokołu określającego zakres przewidzianych do wykonania prac,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              Załącznik nr 1 
  

                                                                                                                             do Regulaminu udzielania  dofinansowania    
                                                                                                                              realizacji  zadań  związanych  z  usuwaniem  
                                                                                                                              wyrobów zawierających  azbest  
                                                                                                                              z terenu Gminy  Rytwiany. 

  
........................................................ 
 (Imię i nazwisko)  
  
………………………………………....... 
 
…………………………………………... 
 (Adres zamieszkania)  
 
........................................................ 
 (Telefon kontaktowy) 
 WÓJT GMINY  
  RYTWIANY 

 
 

W N I O S E K 

o dofinansowanie kosztów demontażu , transportu i unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest   

 
Wnioskuję o zakwalifikowanie do udziału w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest                      
z terenu gminy Rytwiany.  
 
1. Miejsce  realizacji prac:………………………………………………………………………………………... 
                                                                    (adres realizacji prac, nr ewid. działki) 
 
2.Rodzaj budynku z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest:………………………………….. 
                                                                                                           (mieszkalny, gospodarczy, inny) 
 
3.Tytuł własności…………………………………………………………………………………………………. 
  
4. Rodzaj odpadów: .................................................................................................................................. 
                                                   (płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad) 
 
5. Ilość szacunkowa odpadów: ................................................................................................................. 

 

6. Planowany termin zdjęcia pokrycia eternitowego………………………………………………………..…. 

  

 

 

Jednocze śnie oświadczam, Ŝe: 
 
1.  WyraŜam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości w zakresie niezbędnym dla realizacji wniosku  
     oraz wykonanie przez przedsiębiorcę wyłonionego w trybie przepisów dot. zamówień publicznych przez  
     Gminę Rytwiany prac związanych z realizacją usługi określonej w niniejszym wniosku. 
 
2. zapoznałem się z treścią i akceptuję  Regulamin udzielania  dofinansowania na  realizację   usuwania    
      wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Rytwiany. 
 
3. Budynek i grunty  wymienione  w niniejszym wniosku nie są  wykorzystywane do prowadzenia działalności  

gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. 
z 2007 r. nr 155 poz. 1095 ze zm.), 



 
4. WyraŜam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych zbieranych w  

ramach realizacji „Programu usuwania  wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany  na lata 2013- 
 
 
2032” prowadzone w trybie określonym w ustawie dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Zostałem poinformowany (-a), Ŝe dane te zostaną udostępnione 
firmie realizującej na zlecenie Gminy Rytwiany usługę demontaŜu, załadunku, wywozu i unieszkodliwiania  
wyrobów zawierających azbest. W związku z powyŜszym mam świadomość o celu ich zbierania, a takŜe 
prawie wglądu do swoich danych i moŜliwości ich poprawiania.  

 

  

 

  .............................................                                                                       ...................................... 

          (Miejscowość , data)                                                                                                      ( podpis wnioskodawcy) 

                      

   

                                                                         

Do wniosku zał ączam:   
 
- kopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie bez sprzeciwu zgłoszenie robót związanych z demontaŜem 
materiałów budowlanych zawierających azbest Staroście  Staszowskiemu* 
lub 
- kopię pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy   w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów 
budowlanych zawierających azbest  nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana 
wymagająca pozwolenia na budowę, * 
 
- „informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania”, o których mowa w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w 
zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i przemieszczenia azbestu oraz 
wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. z 
2011r. Nr 8, poz. 31)  
 
  
 
 

        

 

 Wniosek został  zatwierdzony do realizacji:  

  

Rytwiany, dnia …………………………………… 

 

        …………………………………………………… 

         (podpis Wójta Gminy) 

       

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Wniosek naleŜy złoŜyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rytwianach, (pokój nr 30) do dnia 31 marca roku  w którym będzie 

udzielane dofinansowanie.    



                                                  Załącznik 2 
                                                                                                                   do Regulaminu udzielania  dofinansowania    

                                                                                                                                realizacji  zadań  związanych  z  usuwaniem  
                                                                                                             wyrobów zawierających  azbest  

                                                                                                                                 z terenu Gminy  Rytwiany 
........................................................ 
(Imię i nazwisko)  
  
…………………………………… 
 
………………………………….. 
(Adres zamieszkania)  
 
........................................................ 
(Telefon kontaktowy) 
 

                         

                                   WÓJT GMINY 
                                 RYTWIANY 

       
 
 

W N I O S E K 
 

o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 
zalegających na posesjach połoŜonych na terenie Gminy Rytwiany. 

 
 
 Niniejszym zwracam się z prośbą o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania 

odpadów zawierających azbest zlokalizowanych na nieruchomości połoŜonej na działce o nr ewidencyjnym …………….. 

obręb geodezyjny  …………………… . 

1.Odpady powstały : 
 
   -  w roku ……………………w wyniku ………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...                   
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                                  (np. wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego/ gospodarczego/ innego ) 
 
2. Rodzaj wyrobu *): 
 
   - płyty azbestowo – cementowe faliste 
   - płyty azbestowo-cementowe  płaskie 
   - inne wyroby ……………………... 
 
3. Ilość odpadów ( w m 2): …………………………………… . 
 
 
Jednocześnie oświadczam, Ŝe: 
 
1. WyraŜam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości w zakresie niezbędnym dla realizacji wniosku oraz  
   wykonanie przez przedsiębiorcę wyłonionego w trybie przepisów dot. zamówień publicznych przez Gminę Rytwiany prac    
    związanych z realizacją usługi określonej w niniejszym wniosku. 
 
2.zapoznałem się z treścią i akceptuję  Regulamin udzielania  dofinansowania na  realizację   usuwania   wyrobów  
   zawierających azbest z terenu Gminy  Rytwiany. 
    
3. Budynek i grunty  wymienione  w niniejszym wniosku nie są  wykorzystywane do prowadzenia działalności  
    gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2007 r. nr    
    155 poz. 1095 ze zm.), 



 
 4.WyraŜam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych zbieranych w ramach  
    realizacji „Programu usuwania  wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany  na lata 2013-203” prowadzone w  
    trybie określonym w ustawie dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  
    ze zm.). Zostałem poinformowany (-a), Ŝe dane te zostaną udostępnione firmie realizującej  
   na zlecenie Gminy Rytwiany usługę demontaŜu, załadunku, wywozu i unieszkodliwiania  wyrobów zawierających azbest.  
   W związku z powyŜszym mam świadomość o celu ich zbierania, a takŜe prawie wglądu do swoich danych i moŜliwości  
   ich poprawiania.  
 
    
                                     
                                                            
 
    ………………………………………….                          …………………………………………. 
           /Miejscowość, data /                          / czytelny podpis właściciela działki /          
 
 
 
 
 
Do wniosku doł ączam nast ępujące załączniki  : 
 
 - informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, o których mowa w rozporządzeniu  
   Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie  
   wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i przemieszczenia azbestu oraz  
   wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. z  
   2011r. Nr 8, poz. 31), 
 
-  oświadczenie (załącznik nr 2a do wniosku 2) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wniosek został  zatwierdzony do realizacji:  
  
Rytwiany, dnia …………………………………… 
 
        …………………………………………………… 
         (podpis Wójta Gminy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*) skreślić , zostawić właściwe   
 
Wniosek naleŜy złoŜyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rytwianach, (pokój nr 30) do dnia 31 marca roku  w którym 
będzie udzielane dofinansowanie 
 
 
 



    Załącznik 2a 
                                                                                                                     
do Regulaminu udzielania  dofinansowania    

                                                                                                                              realizacji  zadań  związanych  z  usuwaniem  
                                                                                                                              wyrobów zawierających  azbest  
                                                                                                                               z terenu Gminy  Rytwiany 
…………………………………… 
(nazwisko i imię) 
 
…………………………………… 
(adres zamieszkania) 
 
  
…………………………………… 
(Nr telefonu) 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 
 

 
1.Oświadczam, Ŝe wyroby  zawierające azbest zgromadzone na działce o numerze  ewidencyjnym.......................................  
 
w miejscowości ........................... przy ul........................................... są moją własnością i powstały w wyniku…………..… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
.................................................................................................................................................................………………………..               
                                       (np: demontaŜu pokrycia dachowego na budynku  mieszkalnym) 
 
 
2.Oświadczam, iŜ prace demontaŜowe  z  pkt 1 zostały wykonane przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie 
decyzje administracyjne i uprawnienia. 
 
 
 
 
 
 
Rytwiany, dnia.……………………… 
                ………………………………… 

   (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                          Załącznik nr 3 
          
                                                                                                                             do Regulaminu udzielania  dofinansowania    
                                                                                                                              realizacji  zadań  związanych  z  usuwaniem  
                                                                                                                              wyrobów zawierających  azbest  
                                                                                                                              z terenu Gminy  Rytwiany 

P R O T O K Ó Ł 
 
Sporządzony z oględzin przeprowadzonych w dniu ……………………… na działce  o nr ew. …………………               

w miejscowości ……………………….. Gmina Rytwiany, powiat staszowski woj. świętokrzyskie  w związku                    

z wnioskiem złoŜonym przez  P. …………………………………………………...… zam. ……………………………...  

- o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających   
  azbest zalegających na posesjach połoŜonych na terenie Gminy Rytwiany*)   
. 
 
- o dofinansowanie kosztów demontaŜu , transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest*   

Komisja w składzie: 

1/.............................................................................................................................. 

2/..............................................................................................................................                                                               

w  obecności :........................................................................................................... 

sprawdziła zakres prac przewidzianych  do wykonania zawartych we  wniosku złoŜonym w ramach realizacji  
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Rytwiany”. 
 
Podczas ogl ędzin stwierdzono: 
 
 1. lokalizacja planowanych prac:   
 
    adres: .................................................................................................................nr. ew. działki  ……………......... 
 
2.  Rodzaj prac przewidzianych do wykonania: *) 
   a) demontaŜ pokrycia dachowego wykonanego z materiałów  zawierających azbest z budynku ………………....   
       pakowanie, transport i  unieszkodliwienie powstałych odpadów  
   b) pakowanie, załadunek, transport i   unieszkodliwianie odpadów zawierających  azbest zalegających na  
       posesji 
 
3. Charakterystyka*)   
     -  płyty  dachowe  – płaskich / falistych  
     -  płyty elewacyjne  – płaskich / falistych 
     -  przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m2 lub kg]: .............................. 
 
4. Planowany termin realizacji prac: od dnia ..................do   dnia ................................. 
 
 
  
Na tym protokół zakończono i podpisano : 

1. ....................................................................                            

2. ………………………………………………….                    ……………………………………………………..  

                                    (Podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela  
biorącego udział w oględzinach) 

---------------------------------------- 
*)  niepotrzebne skreślić, pozostawić właściwe   

  
  


