Załącznik nr 1
do Regulaminu realizacji programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z budynków
zlokalizowanych na terenie gminy Staszów
Data rejestracji: ………………..
Wpisano do rejestru wniosków pod nr: ………………..

URZĄD MIASTA I GMINY STASZÓW
UL. OPATOWSKA 31
28-200 STASZÓW

WNIOSEK
o udzielenie dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2021r.
CZĘŚĆ I – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA
1. DANE WNIOSKODAWCY/ÓW:
a) imię i nazwisko/imiona i nazwiska:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
b) dane do korespondencji (adres zamieszkania lub siedziby):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
c) telefon kontaktowy:
…………………………………………………………………………………………………………
2. ADRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA (LOKALIZACJA AZBESTU):
a) miejscowość, ulica, nr domu:
…………………………………………………………………………………………………………
b) numer ewidencyjny nieruchomości oraz obręb ewidencyjny nieruchomości:
…………………………………………………………………………………………………………

3. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Wnioskuję o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z usunięciem wyrobów
zawierających azbest, które znajdują się na:
* - WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ ORAZ PODAĆ LICZBĘ
a) budynku mieszkalnym, ilość budynków: ……….*
b) budynku gospodarczym, ilość budynków: ……….*
c) inny (jaki?): …………………………………………………………………….*
d) azbest składowany na działce gruntowej*
Rodzaj azbestu i jego ilość:
* - WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ
** - przy podaniu ilości wyrobu w kg należy zastosować następujący przelicznik: 1m2 = 14 kg
a) płyty azbestowo - cementowe faliste na budynkach mieszkalnych/gospodarczych*
……………….. m2, ……………….. kg**
b) płyty azbestowo - cementowe płaskie na budynkach mieszkalnych/gospodarczych*
……………….. m2, ……………….. kg**
c) inne (jakie?): …………………………………………………………………….*
……………….. m2, ……………….. kg**
4. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM NIERUCHOMOŚCI:
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 1 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1600
z późniejszymi zmianami), oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, której
dotyczy niniejszy wniosek.
(podać tytuł prawny:…………………………………………………………………….)
...............................................................…
data oraz czytelny podpis wnioskodawcy/ów
1

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

5. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW NIEZBĘDNYCH DO ROZPATRZENIA WNIOSKU:
•

Informacja o wyrobach zawierających azbest oraz ocena stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

•

Wydrukowane zdjęcia obiektów z których planowany jest demontaż azbestu lub
zdjęcia miejsc składowania azbestu (zdjęcia muszą pozwalać na wizualną identyfikację
obiektu lub miejsca składowania).

6. OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI DANYCH ORAZ WYRAŻENIU ZGODY NA
ICH PRZETWARZANIU:
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 1 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1600
z późniejszymi zmianami) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych w niniejszym wniosku.
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
wniosku dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami).
...............................................................…
data oraz czytelny podpis wnioskodawcy/ów
CZĘŚĆ II– WYPEŁNIA KOMISJA GMINNA
Opinia Komisji gminnej po formalnej weryfikacji wniosku oraz po merytorycznej ocenie wniosku o
dofinansowanie:
•

wniosek kompletny, opiniujemy pozytywnie

•

wniosek opiniujemy negatywnie lub wzywamy do uzupełnienia

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(uzasadnienie)
Data i podpis Komisji gminnej:
1. ………………………………… (imię i nazwisko) - …………….. (podpis) - …………….. (data)
2. ………………………………… (imię i nazwisko) - …………….. (podpis) - …………….. (data)

Załącznik nr 2
do Regulaminu realizacji programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z budynków
zlokalizowanych na terenie gminy Staszów

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
ORAZ
OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

1. Nazwa miejsca (adres)1):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest (imię i nazwisko lub nazwa i adres):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Rodzaj zabudowy2):
…………………………………………………………………………………………………………
4. Numer oraz obręb ewidencyjny nieruchomości:
…………………………………………………………………………………………………………
5. Nazwa, rodzaj wyrobu3):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

6. Ilość posiadanych wyrobów4):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
7. Stopień pilności5):
…………………………………………………………………………………………………………
8. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:
…………………………………………………………………………………………………………
...............................................................…
data oraz czytelny podpis wnioskodawcy/ów

1. Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: miejscowość, ulica,
numer nieruchomości, kod pocztowy.
2. Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
3. Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie;
- płyty azbestowo – cementowe faliste stosowane w budownictwie;
- inne (należy podać jakie);
4. Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w m 2 oraz przeliczyć ich ilość na kg, gdzie należy zastosować
przelicznik 1m2 = 14 kg.
5. Zgodny z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Załącznik do Zarządzenia
nr 197/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 15 października 2019r.

Regulamin realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Staszów
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania podmiotom określonym
w pkt. 4 do realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach (dalej zwany jako WFOŚiGW).
2. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty kwalifikowane związane z realizacją
następujących zadań:
a) zadanie polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na
budynkach mieszkalnych i gospodarczych, w którym koszty kwalifikowane obejmą:
demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest;
b) zadanie polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest zgromadzonych
(składowanych) na nieruchomościach, w którym koszty kwalifikowane obejmują: zbieranie,
transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowych
pokryć dachowych, jak również przedsięwzięć związanych z usunięciem azbestu
wykonywanych we własnym zakresie przez podmioty określone w pkt. 4.
4. Do korzystania z dofinansowania na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu
ubiegać mogą się właściciele i użytkownicy wieczyści, którzy posiadają nieruchomość na
terenie gminy Staszów, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.
5. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych bądź prawnych, które we własnym zakresie
dokonały czynności demontażu lub transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest.
6. Realizacja zadań, o których mowa w pkt. 2 nastąpi w terminie do 15 października.
Rozdział II
Składanie i rozpatrywanie wniosków
1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadań określonych w pkt. 2 jest złożenie
w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) informację o wyrobach zawierających azbest oraz ocenę stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu;
b) wydrukowane zdjęcie obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsce
składowania azbestu.

3. Wniosek należy złożyć w terminie do 31 maja.
4. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień na
etapie weryfikacji wniosku. W przypadku niedokonania ww. czynności w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia, wniosek pozostawia się bez
rozpatrzenia.
Rozdział III
Zasady dofinansowania
1. Gmina Staszów w imieniu Wnioskodawców występuje do WFOŚiGW w Kielcach
o udzielenie dofinansowania.
2. Wysokość udzielonego dofinansowania określa WFOŚiGW w Kielcach. Jeśli WFOŚiGW
ograniczy maksymalną ilość nieruchomości objętych dofinansowaniem, w pierwszej
kolejności dotacja będzie przyznawana na zadania polegające na demontażu materiałów
zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, a następnie na zadania
związane z samym odbiorem wyrobów zawierających azbest składowanych na
nieruchomości, po zakwalifikowaniu wniosku, do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą
rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru w kolejności
zgodnie z wpływem zgłoszeń.
4. Pozytywna weryfikacja wniosku oraz uzyskanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW
w Kielcach jest podstawą do realizacji wniosku.
5. Wnioskodawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest, obowiązany jest dokonać zgłoszenia prac polegających na usuwaniu
wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Staszowie.
Rozdział IV
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
1. Prace związane z realizacją zadań, o których mowa w pkt. 2, tj. demontażem, zbieraniem,
transportem i unieszkodliwianiem azbestu będą wykonywane wyłącznie przez Wykonawcę
posiadającego stosowne uprawnienia.
2. Wyboru Wykonawcy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zgodnie z przepisami
prawa.
3. Realizacja usługi usuwania wyrobów zawierających azbest będzie odbywać się na
podstawie umowy zawartej przez gminę Staszów z wybranym Wykonawcą.
BURMISTRZ
mgr Leszek Kopeć

