ZARZĄDZENIE NR 1/2019
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim na rok 2019"
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.), oraz uchwały Nr XX/110/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drzycim.
§ 1. Ustalam „Regulamin dofinansowania demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów
i odpadów zawierających azbest z terenu gminy Drzycim na rok 2019", stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Marian Krywald
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2019
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 2 stycznia 2019 r.
Regulamin dofinansowania demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania
i odpadów zawierających azbest z terenu gminy Drzycim na rok 2019

wyrobów

§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających
na pokryciu kosztów związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów
i odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych usytuowanych na terenie gminy Drzycim.
§ 2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć
dachowych.
§ 3. 1. Środki finansowe pochodzić będą w zależności od dofinansowania w dwóch wariantach:
I wariant - do 70 % kosztów kwalifikowanych w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przy braku dofinansowania ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe koszty ponosić będzie
posiadacz nieruchomości lub Gmina Drzycim;
II wariant - do 85% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji, w tym ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 50%, a minimalne zaangażowanie
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stanowić
będzie 35%, pozostałe koszty ponosić będzie posiadacz nieruchomości lub Gmina Drzycim.
2. Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego posiadacza nieruchomości wynosi będzie
30 000,00 zł.
3. Maksymalny koszt jednostkowy dofinansowania, nie może być wyższy niż 800,00 zł/tonę.
§ 4. Właściciel nieruchomości, który złoży do Gminy wniosek o przyznanie dofinansowania pokrywa
30 % ogólnych kosztów prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i utylizacją wyrobów
zwierających azbest.
§ 5. Do wyliczenia kosztów kwalifikowanych dofinansowania należy przyjąć następujące założenie:
1 m2 płyt azbestowo-cementowy waży 11 kg (0,011 tony), zgodnie z założeniami Wojewódzkiej Bazy
Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest.
§ 6. Dofinansowanie obejmuje jednorazowe pokrycie kosztów wykonania usługi polegającej na
demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów i odpadów zawierających azbest lub
transporcie i unieszkodliwieniu zdemontowanych wcześniej wyrobów i odpadów zawierających azbest, przy
założeniu, że Gmina Drzycim pozyska na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dla podmiotów wskazanych w § 7 zarządzenia).
§ 7. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub
powiatowymi osobami prawnymi.
§ 8. Dofinansowanie przysługuje podmiotom mającym tytuł prawny do nieruchomości położonej na
terenie Gminy Drzycim, na której są usytuowane obiekty budowlane z wbudowanymi wyrobami
zawierającymi azbest.
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§ 9. Wyroby i odpady zawierające azbest będą usuwane przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę
Drzycim z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
z którym Gmina Drzycim zawrze stosowną umowę.
§ 10. W celu ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w § 1 należy złożyć wniosek,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami
stanowiącymi załączniki do wniosku, w terminie do 28 lutego bieżącego roku w Urzędzie Gminy Drzycim,
ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim.
§ 11. W przypadku ograniczonej wysokości środków finansowych przydzielonych na realizację tych
zadań przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
o kolejności dofinansowania będzie decydowała data złożenia wniosku.
§ 12. Wnioski niekompletne zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
§ 13. Liczba zrealizowanych wniosków będzie uzależniona od wysokości dofinansowania
przydzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na
dofinansowanie tych przedsięwzięć.
§ 14. Regulamin dopuszcza możliwość zbierania i transportu na składowiska odpadów niebezpiecznych
wyrobów i odpadów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych z obiektów budowlanych
i magazynowanych na terenie nieruchomości.

Wójt Gminy

Marian Krywald
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
…………………………
(data)
Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA USUWANIE ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
1. Dane osobowe wnioskodawcy
a) imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………
b) adres zamieszkania: (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy)
…………………………………………………………………………………………………………
c) adres realizacji zadania: (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy)
……………………………………………………………………………………………………....
nr ewid. działki ……………………............. obręb ............……………………………………...
d) telefon kontaktowy………………..……………………………………………………………….
2. Opis wymiany, likwidacji pokrycia dachowego:
a) rodzaj budynku, na którym ma zostać wymienione pokrycie dachowe: ………………………..
b) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/likwidacji: …………………………………..
c) miejsce tymczasowego składowania/zalegania wyrobów zawierających azbest: (nr działki
ewidencyjnej, obręb) ………………...............................................................................................
3. Określenie zakresu pomocy: (właściwe zakreślić)

□ Wnioskuje o pomoc w zakresie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest zalegających na
mojej nieruchomości

□ Wnioskuje o pomoc w pełnym zakresie - demontaż, transport i utylizacja
Załączniki:
1. Dokumenty potwierdzające uregulowanie stanu formalno-prawnego przedsięwzięcia, a w tym m.in.: decyzja
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, jeśli są
wymagane.

…………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
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