
UCHWAŁA NR IV/40/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów poniesionych na 
usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy 
Sośnicowice w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Sośnicowice”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 4 pkt. 1 lit. a i b oraz  
ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799), 
Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć zasady udzielania dotacji celowej na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami, 
polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, realizowanego w ramach 
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośnicowice”, przyjętego uchwałą Nr 
XXXIX/323/2018 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 17 kwietnia 2018r., w sprawie przyjęcia aktualizacji 
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice” oraz kolejnych aktualizacji ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w brzmieniu 
określonym w Regulaminie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Sośnicowice 
w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice” - załączniku 
do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, określa zasady udzielenia dotacji, w tym kryteria 
wyboru inwestycji do dotacji, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej, sposób jej rozliczenia.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr XXXVIII/319/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w  
sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Sośnicowice 
w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice (Dz. 
Urzędowy Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 1882).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/40/2019

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 20 lutego 2019 r.

REGULAMIN
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Sośnicowice w ramach „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych 
z usuwaniem (demontażem, zbieraniem), transportem i unieszkodliwianiem (składowaniem) wyrobów 
zawierających azbest powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych 
znajdujących się na terenie Gminy Sośnicowice, zakwalifikowanych do I stopnia pilności usunięcia.

2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

3. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które po przeprowadzeniu inwentaryzacji i uchwaleniu 
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice” we własnym zakresie 
dokonały czynności demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających 
azbest.

4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dofinansowania do kosztów zbierania, transportu i składowania 
odpadów zawierających azbest złożonych na terenie nieruchomości pod warunkiem, że zostały wykazane 
w załączniku do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice” 

5. Dofinansowanie nie obejmuje usuwania pokryć dachowych zawierających azbest z budynków, w których 
prowadzona jest działalność gospodarcza, za wyjątkiem budynków gospodarczych wykorzystywanych 
wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarstwa rolnego.

6. Prace związane z usuwaniem (demontażem, zbieraniem) i transportem odpadów azbestowych na 
uprawnione składowisko odpadów mogą być wykonane tylko przez wyspecjalizowanych przedsiębiorców, 
posiadających stosowne zezwolenia.

7. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy Sośnicowice będzie jeden 
przedsiębiorca wybrany zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę.

8. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Program – uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 11 maja 2016r. 
w sprawie: przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Sośnicowice” oraz uchwała przyjmująca kolejną aktualizację z 2017r. i 2018r., 

2) Urząd – Urząd Miejski w Sośnicowicach.

3) WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

4) Komisja – powołany przez Burmistrza Sośnicowic zespół w skład którego, pracownik ds. ekologii 
i rolnictwa oraz pracownik ds. inwestycji ,

5) Inwestor – osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub najemcą budynku mieszkalnego lub gospodarczego z zastrzeżeniem ust. 5 zlokalizowanego 
na terenie gminy Sośnicowice, spełniająca kryteria zapisane w § 5 ust. 1.1,

6) Dofinansowanie - jednorazowy zwrot części kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku 
z realizacją prac wymienionych w ust 1,

7) Wykonawca – podmiot posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie gminy Sośnicowice, 
wyłoniony w trybie prawa o zamówieniach publicznych,

8) Wniosek - pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Inwestora,
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9) Weryfikacja – dokonanie „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 
azbest” [Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004r w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 
Nr.71.poz.649)  i złożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich występowania” 
[Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, 
poz. 31)]; wykazujących I stopień pilności. Weryfikacja przeprowadzona zostanie przez komisję.

10) Umowa - umowa zawierana pomiędzy Inwestorem i Gminą Sośnicowice określająca warunki współpracy 
stron związanych z realizacją Programu,

11) Koszty kwalifikowane - wartość prac, na podstawie których ustalana jest dotacja do zadań realizowanych 
w ramach Programu. 

12) Pomoc de minimis - należy przez to rozumieć, inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, pomoc spełniającą przesłanki określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej 
dotyczących pomocy de minimis innej niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

13) Pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - należy przez to rozumieć pomoc spełniającą 
przesłanki określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących odpowiednio pomocy de minimis 
w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie;

przy czym przez:

 rolnictwo - należy rozumieć działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem
i obrotem produktami rolnymi, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy 
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, 
przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi;

rybołówstwo - należy rozumieć działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem 
produktami rybołówstwa, o których mowa w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących wspólnej 
organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury;

§ 2. Cele Programu

1. Nadrzędnym długoterminowym celem "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Sośnicowice" jest: wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych azbestem 
u mieszkańców gminy Sośnicowice oraz likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko 
naturalne.

2. Cel ten pozostaje w ścisłej relacji z celami zdefiniowanymi w krajowym "Programie oczyszczania kraju 
z azbestu na lata 2009-2032". Osiągnięcie tego celu będzie możliwe w perspektywie długoterminowej (okres 
ok. 25 lat) poprzez usunięcie z terenu Gminy stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest do 
2032 roku.

3. Cele Programu zbieżne są z priorytetami WFOŚiGW oraz dokumentami statutowymi WFOŚiGW, a w 
szczególności:

3.1. z zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania 
preferencyjnych kredytów i pożyczek,

3.2. kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW,

3.3. ogólnymi warunkami zawierania umów i wypłaty ze środków WFOŚiGW,

4. Program realizowany będzie poprzez:

4.1 usuwanie (demontaż i zbieranie), transport i unieszkodliwianie (składowanie) wyrobów 
zawierających azbest,

4.2 edukowanie poprzez informowanie społeczeństwa gminy Sośnicowice w zakresie szkodliwości 
azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz o sposobach 
bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania.

§ 3. Forma i wysokość dotacji inwestycji
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1. Inwestor może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, określonych 
przez WFOŚiGW.

Maksymalna wartość dofinansowania usuwania, transportu i unieszkodliwiania (składowania) wyrobów 
zawierających azbest nie może przekroczyć wartości 20.000 PLN brutto dla jednego Inwestora.

2. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie kosztów 
kwalifikowanych szczegółowo określonych w § 6 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu.

3. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej umowy.

4. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania umowy.

5. Zakres prac należy zrealizować w okresie rozliczeniowym ustalonym w umowie.

6. Realizacja Programu oraz zakres prac zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniony od 
wysokości środków finansowych pozyskanych z WFOŚiGW.

7. Środki na dofinansowanie pochodzić będą z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i pożyczki z WFOŚiGW oraz budżetu Gminy Sośnicowice.

§ 4. Warunki przystąpienia Inwestora do Programu

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wniosku do Urzędu, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 lub nr 1a do regulaminu oraz oświadczeń Inwestora określonych w § 5 ust. 1 i ust. 2.

2. Inwestor przed złożeniem wniosku zobowiązany jest do ustalenia czy budynek figuruje w ewidencji 
budynków prowadzonej przez Starostę Gliwicach, gdyż tylko do takich budynków może być udzielone 
dofinansowanie do usuwania, transportu i unieszkodliwiania (składowania) wyrobów zawierających azbest.

3. Nabór wniosków odbędzie się w godzinach pracy Urzędu w terminie podanym w ogłoszeniu.

4. Lista podstawowa osób korzystających z dofinansowania sporządzona będzie według daty złożenia 
wniosku.

5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności 
wpływu.

6. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście podstawowej zostanie ona uzupełniona o kolejnego 
Inwestora z listy rezerwowej według daty złożenia wniosku.

7. Wnioski umieszczone na liście rezerwowej stanowić będą listę podstawową do realizacji w kolejnym 
roku.

8. Druk wniosku można pobrać u sołtysów, w Urzędzie, lub ze strony internetowej Urzędu 
www.sosnicowice.pl

9. Komisja na podstawie złożonego wniosku oraz oświadczeń Inwestora określonych w § 5 ust. 1 
i ust. 2 dokonuje weryfikacji list podstawowej i rezerwowej.

10. Inwestor przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, 
związanych z jego realizacją, które może uzyskać: u pracownika merytorycznego Urzędu : budynek Urzędu 
pok. nr 17 tel. nr (032) 335 86 08, lub na stronie internetowej Urzędu www.sosnicowice.pl

§ 5. Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie

1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w §1 jest 
złożenie w Urzędzie wniosku o dofinansowanie realizacji prac związanych z usuwaniem (demontażem, 
zbieraniem) transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest (załącznik nr 1 lub 1a do regulaminu) 
wraz z następującymi załącznikami:

1.1 Inwestor oświadcza, że jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której 
posadowiony jest budynek z pokryciem azbestowym lub zdeponowane są odpady azbestowe, 
zlokalizowanej na terenie gminy Sośnicowice i wskazuje numer księgi wieczystej tej nieruchomości,

1.1.1 w przypadku współwłasności –załącza do wniosku pełnomocnictwo, udzielone przez wszystkich 
pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania Inwestora w ramach Programu,

1.1.2 w przypadku, gdy jest dzierżawcą, lub najemcą nieruchomości lub innym posiadaczem zależnym –
załącza kserokopię umowy (np. dzierżawy, najmu, użytkowania bądź użyczenia) wraz z pisemnym 
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wyrażeniem zgody przez właściciela nieruchomości na realizację zadania finansowanego ze środków 
WFOŚiGW, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego wniosek,

1.1.3 w przypadku, gdy jest spadkobiercą –załącza kserokopię postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia 
spadku lub kserokopię notarialnego poświadczenia dziedziczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem 
przez spadkobiercę.

1.1.4 w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – załącza uchwałę zebrania właścicieli lokali dotyczącą 
usuwania wyrobów azbestowych

1.2 wykazuje, że posiada na swojej posesji wyroby zawierające azbest, -  ,,informacja o wyrobach 
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz 
wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31); (załącznik Nr 2 do Regulaminu) 

1.3 przeprowadzona ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 
wskazała I stopień pilności usuwania wyrobów zawierających azbest - ocena stanu i możliwości 
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest o której mowa w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649; 
(załącznik Nr 3 do Regulaminu)

1.4 posiada uregulowany odbiór odpadów komunalnych oraz dokonuje opłaty za ich odbiór,

1.5 nie zalega z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz gminy Sośnicowice.

2. Ponadto Inwestor oświadcza, że:

2.1 budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, (figuruje w ewidencji 
budynków)

2.2 nie został zobowiązany rozstrzygnięciem organu do usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów 
zawierających azbest,

2.3. nie korzystał z pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie lub 
przedkłada wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie 
i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go 
lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie ,

oraz informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

3. Wnioski niekompletne, tj. pozbawione załączników/dokumentów określonych w ust. 1 i ust. 2 nie będą 
rozpatrywane.

4. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji Inwestor zostanie powiadomiony pisemnie.

5. Inwestor umożliwi dostęp komisji do budynku celem przeprowadzenia oględzin służących weryfikacji 
złożonych dokumentów.

6. Inwestor zawrze z Gminą Sośnicowice umowę na wykonanie prac usuwania, transportu 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

7. Wszystkie prace realizowane w ramach umowy muszą być wykonane zgodnie z harmonogramem 
w okresie rozliczeniowym ustalonym w umowie.

8. Przez okres 5 lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do budynku osobom sprawującym nadzór nad 
realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Urzędu lub WFOŚiGW celem przeprowadzenia 
kontroli.

9. Inwestor zapłaci Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie, różnicę pomiędzy wartością 
kosztów kwalifikowanych a wartością dofinansowania.

10. Inwestor zobowiązany jest przedłożyć w Urzędzie:

10.1 kopię prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych dokonanego co najmniej 30 dni przed 
planowanym rozpoczęciem robót lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wymaganej 
w przypadku rozbiórki lub zmiany wyglądu obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
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10.2 mapkę lub szkic terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku. 

W/w formalności Inwestor winien dokonać po zakwalifikowaniu wniosku do realizacji.

11. W przypadku zbycia budynku w okresie do 5 lat zobowiązania wynikające z zawartych umów 
przechodzą na kolejnych właścicieli budynku.

§ 6. Zakres kosztów kwalifikowanych

1. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione na:

1.1 usuwanie ( demontaż, zbieranie) ,

1.2 transport,

1.3 unieszkodliwianie (składowanie),

wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Sośnicowice.

2. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji 
Programu uznaje się za koszty niekwalifikowane.

§ 7. Warunki uczestnictwa Wykonawcy w Programie

1. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszystkich 
zaleceń i wymagań Urzędu polegających na:

2.1 działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,

2.2 terminowym wywiązywaniu się z umowy zawartej z Gminą Sośnicowice,

2.3 zgodnych z zasadami dobrych praktyk handlowych i kultury osobistej kontaktów z podmiotami 
Programu.

2.4 przeprowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami a także 
innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności:

·Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. – w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
z 2014, poz. 1923),

·Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018, 
poz. 1286),

·Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31),

·Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, 
poz. 649 ze zm.).

·Rozporządzenie Ministra Gospodraki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 nr 216 poz. 1824)

3 Wykonawca służy pomocą merytoryczną i techniczną dot. Programu.

4. Umowa lub zlecenie zawarte z Wykonawcą powinna zawierać wymagania określone w umowie 
o pożyczkę z WFOŚiGW oraz skutki nieprzestrzegania tych wymagań.

5. Wykonawca, który nie wywiązał się z zawartej umowy lub zlecenia – nie dotrzymał terminów, wykonał 
przedmiot umowy niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami, zostanie wykluczony z Programu oraz 
zobowiązany do pokrycia strat będących następstwem tych działań i zaniechań.

6. Wykonawca poniesie koszty naprawy, ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Inwestora 
i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi.

§ 8. Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu

1. W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie 
koszty poniesione przez Wykonawcę.
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2. Podstawą roszczeń, o których mowa w ust. 1 będzie kalkulacja kosztów sporządzona każdorazowo przez 
Wykonawcę, a zatwierdzona przez komisję.

3. Inwestor zobowiązuje się przestrzegać terminów realizacji Programu, ustalonych przez komisję. Nie 
przystąpienie Inwestora, mimo powiadomienia przez komisję, do procedury związanej z realizacją 
planowanego zakresu prac zgodnego z Programem spowoduje wykluczenie Inwestora z Programu, bez 
możliwości ponownego rozpatrzenia wniosku.

4. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku poddanych weryfikacji spowoduje wykluczenie Inwestora 
z Programu, bez możliwości ponownego rozpatrzenia wniosku.

5. Urząd ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków umowy lub 
Regulaminu. Strony przystępując do Programu akceptują i zobowiązują się do przestrzegania postanowień 
niniejszego Regulaminu.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje 
Burmistrz Sośnicowic.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Wniosek o dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie (demontaż, zbieranie, transport 
i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu 

Gminy Sośnicowice” w roku………... w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Katowicach.

CZĘŚĆ  I  - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA.

1. Dane osobowe:

a) Imię i nazwisko właściciela posesji.........................................................................................................

b) Adres zameldowania ............................................................................................................................

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

c) Adres do korespondencji ......................................................................................................................

d) Telefon kontaktowy .............................................................................................................................

2. Opis wymiany - likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:

a) Nr ewid. działki na której położony jest budynek................................obręb geodezyjny.........................

b) Numer Księgi Wieczystej.......................................................................................................................

c) Rodzaj budynku (mieszkalny / gospodarczy)..........................................................................................

d) Rodzaj powierzchni (dach / elewacja) ..................................................................................................

e) Wielkość powierzchni przeznaczona do wymiany ................................................. w m2

f) Rodzaj płyt eternitowych (falisty / płaski) .............................................................................................

g) Ilość odpadów zawierających azbest ...................................................................................................

h) Termin realizacji zadania ....................................................................................................................

W załączeniu przedkładam:

1. Oświadczenie potwierdzające własność budynku/działki. W przypadku budynku/działki, do której tytuł 
prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli,

2. oświadczenie o braku zaległości z tytułu podatków i opłat na rzecz gminy Sośnicowice,

3. oświadczenie o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

Zobowiązuję się, przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego, złożyć w Urzędzie 
Miejskim:

- Mapkę lub szkicu terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku,

- kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym zamiaru usunięcia wyrobów zawierających 
azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na 
budowę, wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.

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

Podpis wnioskodawcy
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ZGODA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU 
Z PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY 

SOŚNICOWICE

Ja niżej podpisany, w związku z przystąpieniem do „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Gminę Sośnicowice. 

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

(data i podpis składającego oświadczenie)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, iż:

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sośnicowice, z siedzibą: Rynek 19, 44-153 
Sośnicowice.

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Adam Adamczyk, za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@sosnicowice.pl  lub pisząc na adres Urzędu Gminy w Sośnicowicach.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku 
ws. udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice, 
otrzymania dofinansowania oraz monitorowania i kontroli realizacji programu w związku z wyrażoną 
uprzednio przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przepisami prawa 
w tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 
19, 40-035 Katowice, Wykonawca czyli podmiot posiadający upoważnienie administratora do realizacji 
programu oraz podmioty, które zapewniają administratorowi  wsparcie w wypełnianiu uprawnień 
i obowiązków poprzez obsługę techniczną, świadczenie usług na podstawie stosownych umów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu, tj. okres 5 lat,  licząc od 
dnia ostatecznego rozliczenia usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach Programu przez Gminę 
Sośnicowice oraz do ustania obowiązku archiwizowania dokumentów.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich 
kopiowania, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania,

8. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 
zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku gdy poweźmie Pani/Pan informacje o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 
z przeprowadzeniem procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowana oraz ewentualnego 
przyznania i korzystania z niego.
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CZĘŚĆ II.
– WYPEŁNIA PRACOWNIK KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ URZĘDU GMINY

Potwierdza się brak zaległości ..................................... z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz 
gminy Sośnicowice 

Data …………………………………….

…………………………………………….

Podpis pracownika

Potwierdza się brak zaległości ..................................... z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami 
na rzecz gminy Sośnicowice 

Data …………………………………….

…………………………………………….

Podpis pracownika

CZĘŚĆ  III - WYPEŁNIA KOMISJA UPOWAŻNIONA PRZEZ BURMISTRZA

Opinia

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

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

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

Koszty:

a) przewidywany koszt zadania ...........................................................................................

b) wnioskowana kwota dofinansowania ...........................................................................................

Kwalifikacja wniosku:

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

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

Sośnicowice, dnia ..............................................

…………………………………………….

Podpis

1. ................................................................................................

2. ................................................................................................

3. ................................................................................................

.

ZATWIERDZENIE

Akceptacja Burmistrza Sośnicowic ...........................................................

Akceptacja Skarbnika Gminy ..........................................................
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2): województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer 
nieruchomości

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

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

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

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

3. Rodzaj zabudowy3): . budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek 
mieszkalno- gospodarczy, inny.

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

4. Numer działki ewidencyjnej4): .........................................................................................................

5. Numer obrębu ewidencyjnego4): .....................................................................................................

6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): .................................................................................................................

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

7. Ilość posiadanych wyrobów6): ........................................................................................................

8. Stopień pilności7): przydatność do dalszej eksploatacji (stan wyrobu, widoczne uszkodzenia – duże, małe, 
brak):

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

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):

a) nazwa i numer dokumentu: .........................................................................................................

b) data ostatniej aktualizacji: ...........................................................................................................

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ....................................................................................

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): 
..........................................................

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

(podpis)

data ...................................................

_______________

1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: 
województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, 
budynek mieszkalno- gospodarczy, inny.

4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca 
występowania azbestu.

5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

– płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
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– rury i złącza azbestowo-cementowe,

– rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

– izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

– wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

– przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

– szczeliwa azbestowe,

– taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

– wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

– papier, tektura,

– drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy 
z dnia

19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu 
przed emisją włókien azbestu),

– drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. 
o zakazie

stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, 
m3, m.b., km).

7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz 
datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów 
zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego 
azbest, dokumentacji technicznej.
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

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

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

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

Rodzaj zabudowy1): ...............................................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2): ..............................................................................................................

Numer obrębu ewidencyjnego2): ...........................................................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobu3): .......................................................................................................................

Ilość wyrobów4): ....................................................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ...............................................................................................

Grupa/
nr

 Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena

1  2  3  4
I Sposób zastosowania azbestu

1  Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)  30

2  Tynk zawierający azbest  30

3  Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3)  25

4  Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)  10

II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5  Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien  60

6  Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona
struktura włókien

 30

7  Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych
ubytkach

 15

8  Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń  0

III Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9  Wyrób jest przedmiotem jakichś prac  30

10  Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)  15

11  Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne  10

12  Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne  10

13  Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne  0

IV Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych
14  Bezpośrednio w pomieszczeniu  30
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15  Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem  25

16  W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)  25

17  Na zewnątrz obiektu (np. tynk)  20

18  Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)  10

19  Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną 
powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym

 5

20  Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń 
mieszkalnych) 

 0

V Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej

21  Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców  40

22  Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)  30

23  Czasowe (np. domki rekreacyjne)  15

24  Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)  5

25  Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie,
wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) 

 0

SUMA PUNKTÓW OCENY

STOPIEŃ PILNOŚCI

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie 
zostanie

wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko 
pozycję

o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub 
zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

................................ ................................
Oceniający Właściciel/Zarządca
(nazwisko i imię) (podpis)

................................ ................................
(miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca 
występowania azbestu.
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3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

– płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

– rury i złącza azbestowo-cementowe,

– izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

– wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

– przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

– szczeliwa azbestowe,

– taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

– wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

– papier, tektura,

– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego 
wyrobu (m2, m3, mb).

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać 
„pierwsza ocena”.
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