
UCHWAŁA NR XIX/26/2013
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dofinansowania przez Gminę Kluczewsko usługi załadunku, wywozu 
i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie 

nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Kluczewsko” 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym  (t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 , zmiana z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, 
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 
poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 
128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, 
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52  poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 
106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, 
z 2013 r. poz. 153)  art. 403 ust.2 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, Nr 111 poz. 708,  Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 
poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 20 poz. 106, Nr 79 
poz. 666, Nr 130 poz. 1070, Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 40 poz. 227, Nr 76 
poz. 489, Nr 119 poz. 804, Nr 152  poz. 1018 i 1019, Nr 182 poz. 1228, Nr 229 poz. 1498, Nr 249 poz. 1657, 
z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 63 poz. 322, Nr 94 poz. 551, Nr 99 poz. 569, Nr 122 poz. 695, Nr 152 poz. 897, Nr 
178 poz. 1060, Nr 224 poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, poz. 951, poz. 1342, poz. 1513, z 2013 r. poz. 21, poz. 139, 
poz. 165) Rada Gminy Kluczewsko uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin dofinansowania przez Gminę Kluczewsko usługi załadunku, wywozu i utylizacji 
wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących 
własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Kluczewsko” w brzmieniu określonym w załączniku 
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Kluczewsko. 

§ 3. § 3 Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Wanda Popczyk-Fiecek
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                                                                                         Załącznik  

                                                                                   do Uchwały nr XIX/26/2013  

z dnia 26 kwietnia 2013 r.  

 

R E G U L A M I N  

 

dofinansowania przez Gminę Kluczewsko usługi załadunku, wywozu i utylizacji 

wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie 

nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy 

Kluczewsko. 

  

§ 1.  Świadczenie przez Gminę Kluczewsko usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości 

stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Kluczewsko zwane 

dalej „usługą” polega na sfinansowaniu z budżetu Gminy Kluczewsko prac związanych z 

załadunkiem,  transportem i utylizacją płyt azbestowych płaskich i falistych, na warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie.  

.  

§ 2. 1. Warunkiem skorzystania z usługi jest:  

a) lokalizacja obiektu budowlanego w granicach administracyjnych Gminy Kluczewsko,  

b) złożenie wniosku,  

c) zgłoszenie robót budowlanych (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem 

robót) lub uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę, w przypadku gdy jest ono wymagane.  

2. W przypadku współwłasności skorzystanie z usługi jest możliwe o ile wnioskodawca  

przedłoży pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli.  

3. Wnioskodawca o skorzystanie z usługi może ubiegać się tylko jeden raz w ciągu roku.  

4. Finansowanie obejmuje również zdemontowane wcześniej wyroby zawierające azbest lub 

wyroby zakupione i nigdy niewykorzystane zmagazynowane na nieruchomości 

wnioskodawcy. 

5.Wysokość jednorazowego dofinansowania dla wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 

2000 zł/ dwa tysiące złotych/. 

6. Sfinansowanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest polega na zleceniu przez 

Gminę wykonania  prac związanych z załadunkiem, transportem i utylizacją płyt azbestowych 

płaskich lub falistych, podmiotowi wyłonionemu w wyniku przeprowadzonego postępowania 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2011 

Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu 

udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 14 000 euro. 

 

§ 3. 1. Przyznanie usługi odbywa się na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy w 

Kluczewsku wniosku o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania i 

unieszkodliwiania z terenu Gminy Kluczewsko wyrobów zawierających azbest /wzór 

wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu/.  

2. Do wniosku należy dołączyć:  

- kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku – działki /akt notarialny, 

wypis z rejestru gruntów/,  

- kopię zgłoszenia robót budowlanych (wymagane na 30 dni przed planowanym 

rozpoczęciem robót)  lub kopię pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku gdy jest 

ono wymagane,  
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- pisemną zgodę składającego wniosek na kontrolę prac objętych wnioskiem,                                             

- pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli obiektu budowlanego na wykonanie prac 

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających  azbest i na przeprowadzenie  kontroli prac 

objętych wnioskiem, 

- upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli. 

 

3. Kompletne wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy 

Kluczewsko 

4. Kolejność rozpatrywania następować będzie według kolejności wpływu kompletnych 

wniosków aż do wyczerpania rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na ten 

cel w budżecie gminy.  

5. Wniosek poddany zostanie weryfikacji oraz sprawdzeniu w terenie.  

 

§ 4.1. Wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia pisemnie Urzędu Gminy w 

Kluczewsku o zakończeniu prac związanych z odbiorem z nieruchomości wyrobu 

zawierającego azbest.  

2. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą 

mogły być zrealizowane w roku następnym.  

3. W każdym roku na finansowanie zadań wymienionych w § 1, przeznacza się kwotę, której 

wysokość ustalona jest w Uchwale Rady Gminy zatwierdzającej budżet Gminy na dany rok.  

4. Nie przyznanie usługi nie rodzi po stronie składającego wniosek jakichkolwiek roszczeń.  
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Załącznik  

do Regulaminu finansowania  

przedsięwzięć polegających na usuwaniu  

wyrobów zawierających azbest  

 

 

Urząd Gminy w Kluczewsku 

ul. Spółdzielcza 12 

 

WNIOSEK 

o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Kluczewsko.  

1. Dane wnioskodawcy:  
a) imię i nazwisko ........................................................................................................................ 

  

b) adres zamieszkania ..................................................................................................................  

 

c) adres występowania azbestu ....................................................................................................  

 

d) telefon kontaktowy ..................................................................................................................  

 

e) nr ewidencyjny działki ............................................................................................................. 

 

2. Opis wymiany - likwidacji pokrycia dachowego:  

 

a) przeznaczenie budynku ........................................................................................................... 

  

b) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/likwidacji / m2 / ................................. 

  

c) ilość eternitu do odebrania wyrażona w tonach ....................................................................... 

  

d)termin realizacji prac od dnia……………………. do dnia…………………………. 

 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli nieruchomości w zakresie niezbędnym 

dla realizacji wniosku. 

     Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań wynikających z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego  w brzmieniu: „ Kto 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 

Załączniki do wniosku 

  kopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości  

/akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów/  

- kopię zgłoszenia robót budowlanych dokonanym na 30 dni przed planowanym 

rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę. 

 

 

Data ..............................................                                                    

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

                                                                                                        Podpis wnioskodawcy 
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