
REGULAMIN 
udzielania dofinansowania na pokrycie kosztów związanych  z usuwaniem

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krasnystaw”

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1
1. Regulamin określa zasady udzielania dofinansowania na realizację zadań związanych

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krasnystaw.
2. O dofinansowanie mogą ubiegać się:  osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz

j.s.t.  z terenu Gminy Krasnystaw.
3. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, j.s.t.

posiadającym  prawo  do  dysponowania  nieruchomością,  na  której  znajdują  się
wyroby i/lub odpady zawierające azbest, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest
wykorzystywana na cele działalności gospodarczej.

4. Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających
na:

a) usunięciu  wyrobów  zawierających  azbest  powstałych  podczas  likwidacji
pokryć  dachowych  (tj.  koszty  demontażu,  transportu  i  unieszkodliwiania
odpadów zawierających azbest), 

b) usunięciu  odpadów  zawierających  azbest  zgromadzonych  na  działkach
gruntowych  (tj.  koszty  pakowania,  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów
zawierających azbest).

c)  usunięciu wyrobów zawierających azbest powstałych wskutek drastycznych
zjawisk meteorologicznych ( huragan, opady śniegu itp.)

5. Dofinansowanie  obejmuje  przedsięwzięcia  uwzględnione  w  „Programie  usuwania
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Krasnystaw”.

6. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji poniesionych kosztów przez osoby fizyczne,
wspólnoty  mieszkaniowe,  j.s.t.,  które  we  własnym  zakresie  zleciły  demontaż,
transport i/lub przekazały do unieszkodliwiania odpady zawierające azbest.

7. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych
pokryć  dachowych,  a  także  nie  obejmuje  kosztów  wykonania  dokumentacji
technicznej. W/w koszty pokrywa w całości wnioskodawca.

8. Wysokość środków finansowych przeznaczona na dofinansowanie określona będzie
w planie wydatków budżetu gminy na dany rok kalendarzowy. 

§ 2
1. Dofinansowanie,  o którym mowa w § 1 ust.  1 pochodzi  z dotacji  Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pozyskanej przez
Gminę Krasnystaw w danym roku kalendarzowym.

2. Kwota dofinansowania zadań wynosi do 100%  kosztów związanych z realizacją zadań
określonych w § 1 ust. 4.

1



Rozdział 2
Składanie i rozpatrywanie wniosków

§ 3
1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w §1 jest złożenie

w  Urzędzie  Gminy  Krasnystaw  wniosku,  stanowiącym  zgłoszenie  lokalizacji
materiałów zawierających azbest - załącznik Nr 1 do  Regulaminu.

2. Do wniosku  należy dołączyć:
a)  kserokopię  (potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem)  zgłoszenia  robót  dot.

wymiany  pokrycia  dachowego  z  płyt  azbestowych  złożonego  w  Starostwie
Powiatowym  w  Krasnymstawie  wraz  kopią  mapy  do  celów  opiniodawczych
z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie  dotyczy przypadku
usunięcia  odpadów zawierających zgromadzonych na działce gruntowej):

b) oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu zgodnie z § 8  ust. 3
rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  Polityki  Społecznej  z  dnia  2  kwietnia
2004r.   w  sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz  Dz. U. z 2010r. Nr 162,
poz.  1089),  (nie  dotyczy  przypadku  demontażu  pokryć  dachowych  i/lub  odbioru
wyrobów  zawierających  azbest  zgromadzonych  na  działkach  gruntowych  przez
wejściem w życie  przepisów rozporządzenia tj. przed 6.05.2004r.).

3. Wnioski  należy  składać  w  terminie  wskazanym  przez  Gminę  Krasnystaw
w ogłoszeniu o naborze.

4. Złożone  wnioski  podlegają  weryfikacji  przez  upoważnionego  pracownika  Urzędu
Gminy Krasnystaw w zakresie spełnienie wymogów formalnych i materialnych.

5. Złożenie  wniosku  nie  prowadzi  do  powstania  po  stronie  Wnioskodawcy  żadnych
roszczeń wobec Gminy związanych z realizacją zadania.

6. Wnioski  niekompletne  nie  będą  rozpatrywane.  Liczba  zrealizowanych  wniosków
uzależniona jest od wysokości środków pozyskanych na realizację niniejszego zadania
w danym roku budżetowym.

7. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą
      realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

Rozdział 3
Weryfikacja wykonania zadania 

§ 4
1. Gmina  Krasnystaw  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  kontroli  w  trakcie

realizacji zadania.
2. Zgłaszający  są  zobowiązani  do  udzielenia  wyjaśnień  i  informacji  niezbędnych  do

przeprowadzenia kontroli.
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