Regulamin dotyczący zasad przyznawania dofinansowania w ramach
„PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU MIASTA KOŚCIERZYNA NA LATA 2006 – 2030”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem dofinansowania są działania związane z demontażem, odbiorem,
transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem wyrobów (odpadów) zawierających
azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Kościerzyna.
2. Program realizowany jest corocznie do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel
w budżecie Miasta na dany rok.
3. O dofinansowanie ubiegać się mogą wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne,
zwane dalej Beneficjentem, posiadające tytuł prawny do obiektu budowlanego
zlokalizowanego na terenie miasta Kościerzyna.
4. Dofinansowanie obejmuje koszty poniesione na realizację zadania polegającego na
demontażu,

odbiorze,

transporcie,

zabezpieczeniu

i

unieszkodliwianiu

wyrobów

(odpadów) zawierających azbest, stosowanych jako pokrycie dachowe lub elewacyjne
obiektu budowlanego (np. budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu).
5. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych
wyrobów, np. nowych pokryć dachowych czy elewacyjnych.
6. Zadania o których mowa w pkt. 4 realizowane będą przez Gminę Miejską Kościerzyna,
która wyłoni wykonawcę prac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).
§ 2.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
Etap składania wniosku
1. Warunkiem koniecznym ubiegania się Beneficjenta o dofinansowanie dla zadania
określonego w § 1 jest złożenie w Urzędzie Miasta Kościerzyna wypełnionego
wniosku (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1A/Azbest) wraz z następującymi
dokumentami:
a) oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
(Załącznik nr 1B/Azbest) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 21
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 r. nr 162 poz. 1089),

b) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
(Załącznik nr 1C/Azbest)
c) kserokopią aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki (np.
wypisu z rejestru gruntów). W przypadku budynku/działki, do których tytuł prawny
posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli.
2. Druk wniosku o dofinansowanie dostępny jest w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu
Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, Kościerzyna lub na stronie internetowej Gminy
Miejskiej Kościerzyna.
3. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu, w przypadku kserokopii dokumentów
wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów celem stwierdzenia
zgodności kserokopii z oryginałem.
4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
5. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w sposób ciągły, tzn. w całym okresie
obowiązywania Programu.
6. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą wg kolejności ich
złożenia, do wysokości wyczerpania limitu środków przewidzianych na ten cel
w budżecie miasta na dany rok kalendarzowy.
7. Wnioski nie zakwalifikowane do realizacji w danym roku kalendarzowym będą
realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.
8. Z Beneficjentem zostanie zawarta stosowna umowa cywilnoprawna na demontaż
transport i utylizację (wzór umowy - załącznik nr 1D/Azbest) lub umowa na odbiór,
transport i utylizację (wzór umowy - załącznik nr 1E/Azbest).
9. O terminie i miejscu podpisania umowy wnioskodawca zostanie powiadomiony
telefonicznie.
§ 3.
Etap realizacji zadania
1. Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, będą realizowane
wyłącznie przez wykonawców posiadających stosowne, przewidziane przepisami prawa,
uprawnienia. Wybór firmy prowadzącej prace demontażowe, odbiór, transport i utylizację
odpadów zawierających azbest należy do Gminy Miejskiej Kościerzyna.
2. Wybór firmy prowadzącej prace związane z montażem nowych wyrobów należy do
Beneficjenta - właściciela obiektu budowlanego. Beneficjent na własny koszt
zabezpiecza obiekt przed ewentualnym zalaniem w okresie po dokonanym demontażu
a przed montażem nowego pokrycia.
3. Beneficjent, z którym zawarto umowę o dofinansowanie zadania, zobowiązany jest po
zakończeniu prac, o których mowa w § 3 ust.1, do przekazania Wykonawcy tych prac
„Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało

zakończone” (Załącznik nr 1F/Azbest) - zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.
U. Nr 192, poz. 1876).
4. Gmina Miejska Kościerzyna po zakończeniu realizacji zadania, przekaże Beneficjentowi
kartę przekazania odpadu potwierdzającą ilość odebranych odpadów zawierających
azbest oraz ich przekazania na składowisko odpadów niebezpiecznych.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Gmina Miejska Kościerzyna zastrzega sobie się prawo do żądania dodatkowych
wyjaśnień oraz przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego w trakcie realizacji i po
wykonaniu zadania objętego dofinansowaniem.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest we własnym zakresie dopełnić wszelkich formalności
związanych z demontażem azbestu, jakie nakłada na niego obowiązujące prawo.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszystkich
ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z otrzymanym dofinansowaniem.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia
podejmuje Burmistrz Miasta Kościerzyna.

