
ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2019 

WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 11 lipca 2019 r. 

w sprawie ustalenia „Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia 

polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz” 

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U.  z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§1. Ustala się „Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia 

polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz” 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 

 §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

WÓJT 

(-) Jerzy Ulbin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do ZARZĄDZENIA NR 0050.86.2019 

WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 11 lipca 2019 r. 

 

 

Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia polegającego na 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz zwany dalej 

„Regulaminem”, określa zasady i tryb postępowania z odpadami zawierającymi azbest 

zakwalifikowanymi do usunięcia. 

§2. Realizacja wykonania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości zlokalizowane na 

terenie gminy Dobromierz należące do osób fizycznych. 

§3. Wszelkie rozliczenia dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest 

odbywają się w tonach [Mg]. 

ROZDZIAŁ II 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§4. Środki finansowe na realizację wymienionego przedsięwzięcia pochodzą z budżetu 

Gminy Dobromierz lub z budżetu Gminy Dobromierz i dotacji Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.   

§5. Finansowanie przedsięwzięcia obejmuje demontaż, zbieranie, transport oraz 

unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. 

ROZDZIAŁ III 

KLASYFIKACJA OBIEKTÓW 

§6. Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest 

złożenie wniosku do Urzędu Gminy Dobromierz na obowiązującym formularzu, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§7. Termin złożenia wniosku Wójt Gminy Dobromierz wskaże w ogłoszeniu 

o naborze wniosków. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie udostępnione na stronie 

internetowej www.dobromierz.pl oraz na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości na 

terenie gminy Dobromierz. 



§8. Wnioski mogą składać właściciele nieruchomości z terenu Gminy Dobromierz, na 

których znajdują się wyroby zawierające azbest. 

§9. Wnioski opiniuje Wójt Gminy Dobromierz wg kolejności wpływu, który po 

sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia oraz pozytywnym zaopiniowaniu, tworzy zbiorcze 

zestawienie (wg daty wpływu). 

§10. Wójt Gminy Dobromierz kwalifikuje wnioski do realizacji. 

§11. W celu potwierdzenia zgodności informacji ujętych we wniosku, Gmina może 

przeprowadzić kontrolę nieruchomości, na której planuje się usuwać wyroby zawierające 

azbest. 

 

ROZDZIAŁ IV 

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 §12. Usuwanie wyrobów zawierających azbest obejmuje: 

1) demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się 

na terenie Gminy Dobromierz, następnie ich pakowanie i załadunek, transport na 

składowisko, rozładunek i unieszkodliwienie lub utylizację odpadów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

2) pakowanie i załadunek wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, 

znajdujących się na terenie Gminy Dobromierz, transport na składowisko, rozładunek 

i unieszkodliwienie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§13. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zabezpieczenia konstrukcji dachu 

do czasu zakończenia prac związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Gmina 

Dobromierz oraz Wykonawca prac nie pokrywają kosztów związanych z zakupem 

i montażem nowych pokryć dachowych. 

§14. Zawarcie umowy przez Gminę Dobromierz z Wykonawcą wyłonionym w drodze 

zapytania ofertowego, zorganizowanego przez Gminę Dobromierz w trybie art. 4 pkt 8 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) jest podstawą do przystąpienia do usunięcia wyrobów 

zawierających azbest na nieruchomościach zakwalifikowanych na podstawie wniosków 

wymienionych w §6. 

§15. Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca zobowiązany jest do ich 

zgłoszenia odpowiednim organom. 

§16. O zakończeniu prac Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Gminę Dobromierz. 

 



ROZDZIAŁ V 

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PRZY USUWANIU WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

§17. Płatności za wykonane prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest mogą być realizowane po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 

§18. Faktury VAT mogą być wystawione przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru 

prac i dostarczenia do Gminy Dobromierz: 

1) protokołu ostatecznego odbioru prac podpisanego przez przedstawicieli 

Wykonawcy, właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Gminy Dobromierz 

sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

2) karty przekazania odpadu na składowisko posiadające zezwolenie na 

unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 

§19. Po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane prace 

wynikające z umowy wymienionej w §14, Gmina Dobromierz dokona zapłaty w terminie 

określonym w umowie z Wykonawcą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Urząd Gminy Dobromierz 

Plac Wolności 24 

58-170 Dobromierz 

WNIOSEK 

I. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

 

1. Dane Wnioskodawcy 

Imię i Nazwisko  

 

Adres zamieszkania  

 

Numer telefonu kontaktowego  

 

 

2. Dane współwłaściciela (jeśli dotyczy) 

Imię i Nazwisko  

 

Adres zamieszkania  

 

Numer telefonu kontaktowego  

 

 

3. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest (dokładny adres, numer ewidencyjny działki) 

 

 

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

4. Rodzaj wnioskowanej usługi:   

 

Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających 

azbest znajdujących się na terenie 

nieruchomości 

 

 

………………………………… 

Ilość w tonach (masa Mg) 

 

 

Demontaż z budynku wyrobów zawierających 

azbest oraz ich odbiór  

i utylizacja 

 

 

………………………………… 

Ilość w tonach (masa Mg) 



5. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia z nieruchomości: 

Szacunkowa waga 1 m
2
 pokrycia dachowego z płyty cementowo-azbestowej (płyta 

falista) wynosi 15 kg. 

 Rodzaj 

budynku 

na danej 

nieruchomości 

 

Pokrycie dachu 

(m
2
) 

 

Pokrycie 

elewacji (m
2
) 

 

Ilość w tonach 

(masa Mg) 

 

Budynek 

mieszkalny 

 

 

 

 

 

 

  

 

Budynek 

garażowy 

 

 

 

   

 

Budynek 

gospodarczy 

 

 

 

   

 

II. OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczenia Wnioskodawcy 

1) Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (akt własności lub 

inny tytuł prawny). 

2) Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu w szczególności zapisami 

dotyczącymi odpowiedzialności właściciela nieruchomości za zabezpieczenie 

konstrukcji dachu do czasu zakończenia prac związanych z wykonaniem nowego 

pokrycia dachowego. 

3) Wyrażam dobrowolną zgodę na przekazanie danych osobowych zawartych 

w niniejszym wniosku do celów sprawnej realizacji wnioskowanych prac, będące 

przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. 

4) Wyrażam dobrowolną zgodę na wykonanie przez przedsiębiorcę wskazanego przez 

Gminę Dobromierz zakresu wnioskowanych prac oraz na wykonanie przez 

upoważnione osoby kontroli dotyczących prawidłowości ich wykonania. 

 

                ………………………                                                ……………………… 

                                  (miejscowość, data)                                                                                                        (podpis) 

2. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości 

Jako współwłaściciel nieruchomości wymienionej w niniejszym wniosku wyrażam 

zgodę na wykonanie prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest na 

wskazanych budynkach. 

               ………………………                                                ……………………… 

                                  (miejscowość, data)                                                                                                        (podpis) 



III. WYPEŁNIA URZĄD GMINY 

 

 

             ………………………                                                ……………………… 

(numer ewidencyjny wniosku wg kolejności wpływu)                                                       (data wpływu wniosku do UG) 

 

  

             ………………………                                                ……………………… 

(na podstawie przeprowadzonej weryfikacji wniosek                                                             (data i podpis Wójta) 

zaopiniowano: POZYTYWNIE lub NEGATYWNIE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC 

WYKONANYCH W RAMACH UMOWY NR ………………. 

 

 

W dniu ……………………………….. dokonano usunięcia wyrobów zawierających 

azbest zgodnie z poniższą informacją: 

 

Imię i Nazwisko wnioskodawcy 

 

 

 

Miejsce odbioru odpadów zawierających 

azbest 

 

 

 

Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub 

inny odpad zawierający azbest) 

 

 

 

Ilość usuniętych odpadów w Mg 

 

 

 

 

Odbioru dokonali: 

 

- Wykonawca prac - ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

- Właściciel nieruchomości - …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

- Przedstawiciel Gminy - ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 


