
 

Uchwała Nr XXVI/132/09 

 

Rady Gminy Ulan-Majorat 
 

z dnia 29 października 2009 r. 
 
 

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom 
fizycznym niebędącymi przedsiębiorcami na przedsięwzięcia związane z 
usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie 
gminy Ulan-Majorat” 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 18 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.)  oraz art. 406 ust. 1 pkt 6 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) – Rada 
Gminy uchwala, co następuje:  

 
 

  § 1 
Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym 
niebędącymi przedsiębiorcami na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Ulan-Majorat”, 
określony w załączniku do uchwały. 

 
§ 2 

Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym niebędącymi 
przedsiębiorcami na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest z posesji położonych na terenie gminy Ulan-Majorat będzie realizowany w 
oparciu o „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ulan-
Majorat”, przyjętego uchwałą Nr XXVI/131/09 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 29 
października 2009 r. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
         
 
 
 
 
 



                                                                                      Załącznik 
do uchwały Nr XXVI/132/09 
Rady Gminy Ulan-Majorat 
z dnia 29 października 2009 r. 

 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA  
ZE  ŚRODKÓW  GMINNEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  

ŚRODOWISKA  I  GOSPODARKI  WODNEJ  
OSOBOM FIZYCZNYM NIEBĘDĄCYMI PRZEDSIĘBIORCAMI  

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z POSESJI POŁOŻONYCH 

NA TERENIE GMINY ULAN-MAJORAT 
 
 

Rozdział 1   
Przepisy ogólne 

 
§ 1 

Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym 

przedsiębiorcami, dofinansowania zadań polegającym na pokryciu kosztów związanych 

wyłącznie z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających 

azbest powstałych podczas wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków z terenu 

gminy Ulan-Majorat. 

 

§ 2 

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

2. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do 
nieruchomości, na której znajduje się budynek, z zastrzeżeniem że nieruchomość nie jest 
wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z 
późn. zm.).  

3. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które we własnym zakresie 
wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji 
budynków, do których mają tytuł prawny. 

4. Dofinansowaniem objęte będą tylko te budynki, których pokrycia dachowe zostały 
przewidziane do wymiany na dany rok zgodnie z „Programem usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Ulan-Majorat”. 



5. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie określona będzie w planie 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dany rok 
kalendarzowy.  

6. Dofinansowanie polega na jednorazowym pokryciu kosztów realizacji przedsięwzięć, o 
których mowa w § 1.  
 

§ 3 
1. Ustala się następujący sposób dofinansowania: 

1) 70 % kosztów demontażu, kosztów transportu i utylizacji odpadów zawierających 
azbest powstałych podczas wymiany pokryć dachowych lub elewacji.  Pozostałe 30 
% kosztów demontażu, transportu i utylizacji odpadów azbestowych pozostaje 
wydatkiem właściciela odpadów, 

2) właścicielowi odpadów zawierających azbest po zakończeniu prac związanych z ich 
usunięciem z nieruchomości i utylizacją oraz okazaniem oryginału faktury będzie 
zwrócona część poniesionych kosztów w wysokości określonej w pkt 1.   

2. Demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest odbywa się na 
zamówienie publiczne Gminy przez firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie gospodarki odpadami wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). 

3. Dofinansowanie ustala się na podstawie: 
1) łącznej powierzchni wyrobów zawierających  azbest usuniętych z budynku określonej 
w drodze ponownej inwentaryzacji, 

2) na podstawie faktury wystawionej przez wybraną w drodze przetargu firmę.  
 

 

Rozdział 2 

Składanie i rozpatrywanie wniosków 

 
§ 4 

1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 jest złożenie  w  
Urzędzie Gminy wniosku stanowiącego załącznik Nr 1 do  Regulaminu, do którego 
należy dołączyć: 
1) kopię dokumentu – zgłoszenie w Starostwie Powiatowym Wydział Architektury i 

Budownictwa – prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest, 
2) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku, 

nieruchomości, a w przypadku współwłasności, zgodę wszystkich, pozostałych 
właścicieli na realizację zadania, 

3) oświadczenie wnioskodawcy stanowiące załącznik Nr 2 do Regulaminu, że budynek 
mieszkalny, z którego są usuwane wyroby zawierające azbest, nie jest  
wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy  z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

2. Wnioski należy składać  na początku roku  z terminem ich realizacji w danym roku 
kalendarzowym. 

3. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności złożenia. Lista zakwalifikowanych osób 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 

4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 
5. Wnioski nie zrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą 

realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym. 
 
 



Rozdział 3 
Warunki uzyskania dofinansowania 

 
§ 4 

1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zrealizowanie zadania w terminie do 15 
października danego roku kalendarzowego. 

2. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w trakcie realizacji zadania. 



        Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
        udzielania dofinansowania ze  

środków GFOŚiGW osobom  
fizycznym na usuwanie azbestu 
 

.......................................................                         dnia ........................................... 
(imię i nazwisko, Nr PESEL) 
 
........................................................ 
(adres) 
 
....................................................... 
(telefon) 
 

     WÓJT GMINY ULAN-MAJORAT 
 
 

W N I O S E K 
o dofinansowanie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących 

 z budynków  z terenu gminy 
 

 Zwracam się z prośbą o dofinansowanie zadania polegającego na  usuwaniu odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest z budynku  na mojej posesji.  

 

1. Lokalizacja miejsca realizacji zadania ( dokładny adres, nr ewidencyjny działki ) : 

 

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

2. Powierzchnia wyrobu zawierającego azbest :                   ..........................   m2 

3. Rodzaj wyrobu zawierającego azbest (zaznaczyć „x”) 

- płyty azbestowo-cementowe płaskie                ................................ 

- płyty azbestowo-cementowe faliste                           ................................ 

- inny wyrób ( jaki? )                                                   ................................ 

4. Stan techniczny wyrobu : .......................... stopień pilności ........................................ 



5. Planowany termin realizacji zadania ..................................................... …………………….

       

     

                

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

                        (podpis wnioskodawcy) 

 

Do wniosku dołączam : 

1. Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w 
przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania. 

2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do Starostwa Powiatowego prac wymiany 
pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inne. 

3.  Oświadczenie wnioskodawcy, że budynek, z którego są usuwane wyroby zawierające azbest, nie 
jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz.1095 z późn. zm. ). 

 

  
 

 

 

        Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
        udzielania dofinansowania ze  

środków GFOŚiGW osobom  
fizycznym na usuwanie azbestu 
 
 
 
 

.......................................................                      , dnia ........................................... 
(imię i nazwisko) 
 
........................................................ 
(adres) 
 
....................................................... 
(telefon) 
 



 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 
 Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że budynek mieszkalny, z którego są usuwane 
wyroby zawierające azbest nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w 
rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.  
z 2007 r. Nr 155, poz.1095 z późn. zm. ). 
 
 Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie 

nieprawdziwych informacji. 

 
 
 
 
 
       ................................................................. 
       (podpis osoby składającej oświadczenie) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


