
UCHWAŁA NR 752.L.2018
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r. na 
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających 
azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie miasta Częstochowy, 

realizowanych przez osoby fizyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2017 r. 
poz. 1875, 2232, Dz. U. 2018 r. poz. 130), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 519 z późn. zm.1))

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Określa się zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych w 2018 r. 
na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest 
z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych 
przez osoby fizyczne, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy

Zdzisław Wolski

1) Dz. U. 2017 poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2290, Dz. U. 2018 poz. 9, 88

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 lutego 2018 r.

Poz. 1195



Załącznik do Uchwały Nr 752.L.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 lutego 2018 r.

Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych w 2018 r. na dofinansowanie kosztów 
inwestycji związanej z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków 

mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez 
osoby fizyczne (zwane dalej procedurą)

Kryteria wyboru zadania

§ 1. 1. Gmina Miasto Częstochowa udziela dotacji celowej z budżetu miasta Częstochowy dla osób 
fizycznych na zadania polegające na likwidacji pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest 
z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych położonych na terenie miasta Częstochowy, 
obejmujące demontaż (zdjęcie), transport oraz unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadów 
na uprawnionym składowisku.

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, gospodarczym 
lub garażowym, na którym znajdują się materiały zawierające azbest oraz zgodę 
właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie inwestycji a w przypadku współposiadania 
również zgodę współposiadaczy,

2) zamierzają zlikwidować/zlikwidowały pokrycie dachowe, elewacyjne zawierające azbest z budynku 
mieszkalnego, gospodarczego oraz garażowego, oddanego do użytkowania do końca 1996 r.,

3) nie posiadają zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Miasta Częstochowy.

3. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego, 
gospodarczego oraz garażowego położonego na terenie Gminy Częstochowa, z zastrzeżeniem, że w roku 
złożenia wniosku nieruchomość, na której znajduje się budynek, na którym zamierza się 
zdemontować/zdemontowano wyroby zawierające azbest - nie jest wykorzystywana na cele działalności 
gospodarczej ani jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej - bez względu na jej formę prawną oraz 
sposób realizacji.

4. Dofinansowaniu będą podlegać koszty wykonania prac związanych z usuwaniem z terenu nieruchomości 
położonych na terenie miasta Częstochowy, odpadów azbestowych powstających przy wymianie lub likwidacji 
pokryć dachowych, elewacji.

5. Poprzez koszty dofinansowania zadania rozumie się koszty demontażu (zdjęcia) płyt azbestowo-
cementowych płaskich i falistych z dachu, elewacji obiektu budowlanego, zabezpieczenia ich zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadów 
na uprawnionym składowisku.

6. Prace, o których mowa w § 1 ust. 5 realizować mogą Wykonawcy spełniający szczegółowe przepisy 
zawarte w Rozporządzeniu 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. 2004 r. Nr 71 poz. 649; Dz. U. 2010 r. Nr 162 poz. 1089), natomiast transport i unieszkodliwienie 
odpadów zawierających azbest mogą wykonać podmioty posiadające zezwolenia wydane w trybie przepisów 
ustawy o odpadach.

7. Dofinansowanie na wyżej wymienione prace przyznaje się tylko raz dla danego obiektu budowlanego.

8. Z dofinansowania na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych na terenie danej 
nieruchomości można skorzystać tylko raz w ciągu 5 lat.

9. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych 
lub elewacji, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej.
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10. Łączna kwota przyznanych dotacji nie może przekroczyć wysokości środków przewidzianych na ten cel 
w budżecie Gminy Miasta Częstochowy na 2018 r.

Warunki i kryteria udzielania dotacji

§ 2. 1. Kwota dotacji wynosi do 50% kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na demontaż, transport 
oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych, jednak nie więcej niż 2 500 zł.

2. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 ust. 1 jest 
przedłożenie w Urzędzie Miasta Częstochowy informacji o wyrobach zawierających azbest zgodnie 
z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 r. Nr 8 poz. 31). Powyższą 
informację składa się corocznie w terminie do 31 stycznia.

3. Przedmiotem dotacji mogą być inwestycje zrealizowane bądź planowane do realizacji w terminie 
od 1 stycznia 2017 r. do 9 listopada 2018 r.

4. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest:

1) złożenie wniosku o przyznanie dotacji;

2) zawarcie umowy o udzielenie dotacji;

3) realizacji zadania, które przyczyni się do poprawy i ochrony środowiska;

4) rozliczenie przyznanej dotacji.

5. Kwalifikowanie inwestycji do dofinansowania dokonywane będzie w oparciu o kolejność złożenia 
kompletnego wniosku w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

Tryb przyznawania dotacji

§ 3. 1. Wniosek o dotację na druku określonym w załączniku nr 1 do niniejszej procedury powinien zostać 
złożony w Urzędzie Miasta Częstochowy.

2. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 października 2018 r. Decyduje data wpływu wniosku 
do Urzędu Miasta Częstochowy.

3. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Do wniosku dołącza się:

1) w przypadku prawa własności – oświadczenie o numerze księgi wieczystej (zawierającej aktualne wpisy, 
zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku) prowadzonej dla nieruchomości, na której 
znajduje się budynek mieszkalny, gospodarczy lub garażowy, na którym zamierza się 
przeprowadzić/przeprowadzono demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest; w przypadku 
innego prawa niż własność (np. najem, dzierżawa, użyczenie itp.) - tytuł prawny uprawniający do władania 
nieruchomością (oryginał wraz z kserokopią);

2) w przypadku współwłasności (w tym również współwłasności małżeńskiej) – zgodę wszystkich 
współwłaścicieli; w przypadku innego prawa niż własność (np. najem, dzierżawa, użyczenie itp.) - zgodę 
właścicieli nieruchomości lub zarządcy nieruchomości oraz zgodę ewentualnych współposiadaczy;

3) oświadczenia w sprawie:

a) zapoznania się z zasadami i trybem udzielania oraz sposobem rozliczania dotacji z budżetu miasta 
Częstochowy,

b) niekorzystania z dofinansowania w budynku mieszkalnym, gospodarczym oraz garażowym na terenie 
danej nieruchomości w ciągu ostatnich 5 lat,

c) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w budynku mieszkalnym, gospodarczym oraz garażowym 
w okresie do 5 lat od daty otrzymania dofinansowania,

d) zgody na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o udzielenie dotacji,
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e) daty oddania budynku do użytkowania,

f) złożenia informacji o wyrobach posiadających azbest,

g) niewykorzystywania nieruchomości na cele działalności gospodarczej ani jakiejkolwiek innej 
działalności zarobkowej w roku złożenia wniosku,

h) braku zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Miasta Częstochowy;

4) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;

5) kolorowe zdjęcie obiektu budowlanego, z którego planowane jest usunięcie wyrobów zawierających azbest. 
Dołączenie zdjęcia nie jest wymagane w przypadku wykonania demontażu przed dniem wejścia w życie 
ww. uchwały.

5. Złożone wnioski będą rejestrowane i kwalifikowane pod względem kompletności, tj. spełnienia 
wymogów formalnych.

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie dotacji, wzywa się 
Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Brak uzupełnienia w terminie określonym w ust. 6 skutkuje odrzuceniem wniosku.

8. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne.

9. Po stwierdzeniu kompletności wniosków, ich oceną pod względem merytorycznym oraz kwalifikacją 
zajmuje się powołana przez Prezydenta Miasta Częstochowy Komisja ds. przyznawania dotacji celowych 
w 2018 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych 
zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych, realizowanych przez osoby 
fizyczne.

10. Wnioski nie spełniające wymogów merytorycznych podlegają odrzuceniu.

11. Listę osób objętych dofinansowaniem (do wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie 
miasta) i wysokość dotacji oraz listę rezerwową, akceptuje Prezydent Miasta, po zapoznaniu się 
ze stanowiskiem powołanej wcześniej Komisji.

12. Akceptacja Prezydenta Miasta jest podstawą zawarcia umowy z Wnioskodawcą.

13. Ocena Komisji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dotacji jest ostateczna.

14. Wnioskodawcy ubiegającemu się o dotację, któremu odmówiono jej udzielenia po weryfikacji wniosku 
z przyczyn formalnych, merytorycznych, rachunkowych bądź z powodu wyczerpania środków w budżecie 
miasta na ten cel, nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.

15. Lista dotowanych oraz lista rezerwowa podlegają podaniu do publicznej wiadomości, poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Częstochowy.

16. Po pozytywnej weryfikacji wniosku sporządzana będzie umowa cywilnoprawna dotacji 
na dofinansowanie usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest, pomiędzy Gminą Miastem 
Częstochowa a Wnioskodawcą.

17. Umowa dotacji powinna określać w szczególności: strony umowy, datę zawarcia umowy, nazwę 
inwestycji, opis zakresu rzeczowego inwestycji, wysokość udzielonej dotacji, sposób i terminy przekazania 
dotacji, terminy realizacji inwestycji oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

18. O terminie podpisania umowy Wnioskodawca jest zawiadamiany pisemnie i telefonicznie.

19. Nie podpisanie umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia z przyczyn leżących 
po stronie Wnioskodawcy jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego dofinansowania, bez prawa roszczeń 
z tego tytułu.

20. W przypadku nie podpisania umowy przez osobę objętą dofinansowaniem w terminie, o którym mowa 
w ust. 19, dopuszcza się podpisanie umowy w terminie późniejszym z Wnioskodawcą z listy rezerwowej.
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Sposób rozliczania dotacji

§ 4. 1. Po podpisaniu umowy i zrealizowaniu inwestycji, należy przedłożyć do Urzędu Miasta Częstochowy 
wniosek o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi jej wykonanie.

2. Wniosek o rozliczenie dotacji, na druku określonym w załączniku nr 2 do niniejszej procedury, należy 
złożyć w terminie:

1) 7 dni od daty podpisania umowy dotacji, jednak nie później niż do dnia 23 listopada 2018 r. – 
w przypadku inwestycji zakończonych przed podpisaniem umowy dotacji;

2) 7 dni od daty zakończenia inwestycji, jednak nie później niż do dnia 23 listopada 2018 r. – w przypadku 
inwestycji zakończonych po podpisaniu umowy dotacji.

3. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie inwestycji są:

1) oświadczenie Wnioskodawcy o zastąpieniu wyrobów zawierających azbest innymi materiałami 
budowlanymi niezawierającymi azbestu, z podaniem ilości pozostałego azbestu na nieruchomości wraz 
z określeniem planowanej daty usunięcia azbestu;

2) dokumenty wynikające z Prawa budowlanego, tj.: zgłoszenie polegające na wymianie pokrycia dachu lub 
pozwolenie na budowę bądź rozbiórkę, związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest uzyskane 
przez Wnioskodawcę z Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej tut. Urzędu (oryginał wraz 
z kserokopią);

3) imienna faktura VAT za demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych (oryginał wraz 
z kserokopią);

4) karta przekazania odpadu (oryginał wraz z kserokopią);

5) pisemne oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 
azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8 ust. 3 
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 (oryginał 
wraz z kserokopią);

6) zgłoszenie robót przez Wykonawcę do organu nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora pracy oraz 
państwowego inspektora sanitarnego (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę).

4. Rozliczeniem dotacji zajmuje się Komisja powołana przez Prezydenta Miasta.

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad we wniosku rozliczającym 
otrzymaną dotację, wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia niezwłocznie po doręczeniu wezwania, jednak 
nie później niż do dnia 30 listopada 2018 r.

6. W postępowaniu można żądać od Wnioskodawcy dodatkowe dokumenty oraz informacje niezbędne 
do prawidłowej oceny złożonego wniosku o rozliczenie przyznanej dotacji oraz zrealizowanej inwestycji.

7. W przypadku nie uzupełnienia wniosku jak również uchybienia zapisom § 1 ust. 3 dotacja nie będzie 
wypłacona, a umowa dotacji wygasa.

8. Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów przez 
powołaną Komisję do ich rozliczenia.

9. Dotacja zostanie przekazana Wnioskodawcy w sposób określony w zawartej umowie.

Sposób kontroli wykonania zadania

§ 5. 1. Gmina Miasto Częstochowa ma możliwość kontroli prawidłowości wykonania prac związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zarówno przed, w trakcie realizacji prac oraz po udzieleniu dotacji 
w ciągu pięciu lat od dnia jej otrzymania.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 1195



2. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Częstochowy dokonają kontroli wykonania zadania 
zdemontowania pokrycia dachowego/ elewacji zawierających azbest z budynku mieszkalnego, gospodarczego 
lub garażowego. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych zostanie sporządzony protokół.

3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z niniejszymi zasadami lub w przypadku niedotrzymania warunków 
zawartej umowy podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach 
publicznych.

Wzory dokumentów

§ 6. Wzory dokumentów:

1) załącznik nr 1 do procedury udzielania dotacji - wniosek o przyznanie dotacji celowej w 2018 r. 
na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających 
azbest z budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz garażowego na terenie miasta Częstochowy, 
realizowanej przez osobę fizyczną;

2) załącznik nr 2 do procedury udzielania dotacji - wniosek o rozliczenie dotacji celowej w 2018 r. 
na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających 
azbest z budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz garażowego na terenie miasta Częstochowy, 
realizowanej przez osobę fizyczną.
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Załącznik nr 1 do procedury
 udzielenia dotacji

Częstochowa, dn. …………………

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Wniosek
o przyznanie dotacji celowej w 2018 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej
z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych,

gospodarczych oraz garażowych na terenie miasta Częstochowy, realizowanej przez osobę fizyczną

...............................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

...............................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

........................................................................
(telefon)

........................................................................
(PESEL)

…............................................................................................................................................................................
(dowód osobisty nr, wydany przez)

…............................................................................................................................................................................
(nr rachunku bankowego)

…....................................................................
(e-mail)

1. Lokalizacja planowanych prac:

Częstochowa, ul. …..................................................................................................................................................

2. Rodzaj obiektu budowlanego objętego wnioskiem - budynek mieszkalny/gospodarczy/garażowy*

3. Opis wymiany/likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:

1. rodzaj prac: wymiana/likwidacja*
2. rodzaj powierzchni: dach/elewacja*
3. rodzaj płyt azbestowo-cementowych: faliste/płaskie*
4. wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/likwidacji* [m2] ........................................................

4. Szacunkowa ilość odpadów [kg] lub [Mg]: ........................................................................................................

5. Ilość odpadów usuniętych w [kg] lub [Mg]:........................................................................................................

6. Termin zakończenia prac: ....................................................................................................................................

7. Wysokość kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów azbestowych [zł]:.......................

Częstochowa, dnia .......................................... ..........................................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

* właściwe podkreślić
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Do wniosku dołączam:
 
1. w przypadku prawa własności –  oświadczenie nr 1 o numerze księgi  wieczystej  (zawierającej  aktualne

wpisy, zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku) prowadzonej dla nieruchomości, na której
znajduje  się  budynek  mieszkalny,  gospodarczy  lub  garażowy,  na  którym  zamierza  się
przeprowadzić/przeprowadzono  demontaż  wyrobów  budowlanych  zawierających  azbest;  w  przypadku
innego prawa niż własność (np. najem, dzierżawa, użyczenie itp.) - tytuł prawny uprawniający do władania
nieruchomością (oryginał wraz z kserokopią);

2. w  przypadku  współwłasności  (w  tym  również  współwłasności  małżeńskiej)  –  zgodę  wszystkich
współwłaścicieli,  w przypadku innego prawa niż własność (np. najem, dzierżawa, użyczenie itp.) - zgodę
właścicieli nieruchomości lub zarządcy nieruchomości oraz zgodę ewentualnych współposiadaczy; 

3. oświadczenie nr 2 w sprawie:
a) zapoznania  się  z  zasadami  i  trybem udzielania  oraz  sposobem rozliczania  dotacji  z  budżetu  miasta

Częstochowy,
b) niekorzystania z dofinansowania w budynku mieszkalnym, gospodarczym oraz garażowym na terenie

danej nieruchomości w ciągu ostatnich 5 lat, 
c) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli  w budynku mieszkalnym, gospodarczym oraz garażowym

w okresie do 5 lat od daty otrzymania dofinansowania;
4. oświadczenie nr 3 w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o udzielenie

dotacji;
5. oświadczenie nr 4 w sprawie:

a) daty oddania budynku do użytkowania,
b) złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest, 
c) niewykorzystywania  nieruchomości  na  cele  działalności  gospodarczej  ani  jakiejkolwiek  innej

działalności zarobkowej w roku złożenia wniosku,
d) braku zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Miasta Częstochowy;

6. ocenę stanu  i  możliwości  bezpiecznego  użytkowania  wyrobów  zawierających  azbest  zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;

7. kolorowe zdjęcie obiektu budowlanego z którego planowane jest usunięcie wyrobów zawierających azbest
(dołączenie zdjęcia nie jest wymagane w przypadku wykonania demontażu przed dniem wejścia w życie
ww. uchwały).
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Oświadczenie nr 1

Ja niżej podpisany(a)............................................................................................................................................

zamieszkały(a)......................................................................................................................................................

oświadczam,  że  dla  nieruchomości,  na  której  zamierzam  przeprowadzić/przeprowadziłem(am)*  demontaż

wyrobów budowlanych zawierających azbest w Sądzie Rejonowym w Częstochowie prowadzona jest księga

wieczysta  Kw Nr..................................................................,  która zawiera  aktualne wpisy,  zgodne ze stanem

faktycznym na dzień złożenia wniosku.

Częstochowa, dnia...........................................                       ................................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

*właściwe podkreślić

Oświadczenie nr 2

Ja niżej podpisany(a)...............................................................................................................................................

zamieszkały(a) …....................................................................................................................................................

oświadczam, że:

a) zapoznałem(am) się z zasadami i trybem udzielania oraz sposobem rozliczania dotacji celowych w 2018 r.

na dofinansowanie kosztów inwestycji  związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających

azbest  z  budynków  mieszkalnych,  gospodarczych  oraz  garażowych  na  terenie  miasta  Częstochowy,

realizowanych przez osoby fizyczne,

b) w  ostatnich  pięciu  latach  nie  otrzymałem(am)  dofinansowania  na  demontaż,  transport  oraz

unieszkodliwianie odpadów azbestowych,

c) wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  kontroli  budynku  po  demontażu  elementów  budowlanych

zawierających  azbest  przez  przedstawicieli  Urzędu  Miasta  Częstochowy,  w  ciągu  pięciu  lat  od  dnia

otrzymania dofinansowania.

Częstochowa, dnia .......................................... ..........................................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
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Oświadczenie nr 3

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

(oświadczenie niniejsze dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych w postępowaniu o udzielenie dotacji)

Ja niżej podpisany(a).................................................................................................................................................

zamieszkały(a)..........................................................................................................................................................

oświadczam, że działając w imieniu własnym, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (jt.  Dz. U. 2016 r.  poz.  922),  że wyrażam zgodę

na przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  postępowaniu  o  udzielenie  dofinansowania,  w  przypadku

zaistnienia  takiej  konieczności  –  podania  ich  do  publicznej  wiadomości,  przez  Prezydenta  Miasta

Częstochowy w zakresie oznaczonym w złożonym wniosku i załączonych dokumentach.

Jednocześnie potwierdzam, że pouczono mnie o możliwości wglądu w rejestr danych osobowych dotyczących

mojej osoby, w celu skontrolowania i ewentualnego poprawienia błędnych danych.

Częstochowa, dnia .................................                                                 ............................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

Oświadczenie nr 4

Ja  niżej  podpisany(a)………..............................………………………………...............…………..……...........

zamieszkały(a)  …................………………....................…………………........………………..................…….

oświadczam, że:

a) demontaż  wyrobów  zawierających  azbest  przeprowadzę/przeprowadziłem(am)*  w  budynku

mieszkalnym/gospodarczym/garażowym* w Częstochowie przy ul. …...................................................,

który został oddany do użytkowania w ..…..................... roku,

b) w  dniu  …..............2018 r.  złożyłem(am)  do  Prezydenta  Miasta  Częstochowy informację  o  wyrobach

zawierających azbest, znajdujących się na terenie nieruchomości objętej wnioskiem,

c) nieruchomość, na której znajduje się budynek na którym przeprowadzę/przeprowadziłem(am)* demontaż

wyrobów  zawierających  azbest,  nie  jest  wykorzystywana  na  cele  działalności  gospodarczej

ani jakiejkolwiek  innej  działalności  zarobkowej  -  bez  względu  na  jej  formę  prawną  oraz  sposób

realizacji,

d) nie posiadam zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Miasta Częstochowy.

Częstochowa, dnia .......................................... .......................................................................... 
 (czytelny podpis Wnioskodawcy) 
 
*właściwe podkreślić
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OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie 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 

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  
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
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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.
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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Załącznik nr 2 do procedury 

udzielania dotacji

Częstochowa, dn. …………………

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Wniosek
o rozliczenie dotacji celowej przyznanej w 2018 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych

z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych
oraz garażowych na terenie miasta Częstochowy, realizowanej przez osobę fizyczną

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

(imię i nazwisko)

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

(adres zamieszkania)

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

(telefon)

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

(PESEL)

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

(e-mail)

1. Adres nieruchomości, na której dokonano prac: Częstochowa, ul.…........................................................

2. Rodzaj wykonanych prac:...........................................................................................................................

3. Rzeczywista ilość odpadów [kg] lub [Mg]: ...........................................

4. Termin zakończenia prac: ......................................................................

5. Rzeczywista wysokość kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów azbestowych

[zł]: ........................................................................................................

Częstochowa, dnia .......................................... ..........................................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

Do wniosku dołączam:

1) oświadczenie  Wnioskodawcy  o  zastąpieniu  wyrobów  zawierających  azbest  innymi  materiałami
budowlanymi  niezawierającymi  azbestu,  z  podaniem ilości  pozostałego azbestu na nieruchomości  wraz
z określeniem planowanej daty usunięcia azbestu,

2) dokumenty wynikające  z  Prawa  budowlanego,  tj.:  zgłoszenie  polegające  na  wymianie  pokrycia  dachu
lub pozwolenie na budowę bądź rozbiórkę, związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest uzyskane
przez Wnioskodawcę z Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej tut. Urzędu (oryginał wraz
z kserokopią),
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3) imienna faktura VAT za demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych (oryginał wraz
z kserokopią),

4) karta przekazania odpadu (oryginał wraz z kserokopią),

5) pisemne oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu
azbestowego,  z  zachowaniem właściwych  przepisów  technicznych  i  sanitarnych  zgodnie  z  §  8  ust.  3
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  (oryginał
wraz z kserokopią),

6) zgłoszenie robót przez Wykonawcę do organu nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora pracy oraz
państwowego  inspektora  sanitarnego  (kserokopia  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez
Wykonawcę).
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Oświadczenie

Ja niżej podpisany(a)……......….............................………........………........………………...............………..

zamieszkały(a)…….......…………....................……......………………...................……………..................…

Jestem świadomy(ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Poinformowany o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.  233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks Karny (jt.  Dz. U.  2017 r.  poz.  2204 z  późn.  zm.)  -  za  zeznanie  nieprawdy lub zatajenie  prawdy*

oświadczam, że:

a) w  budynku  mieszkalnym/gospodarczym/garażowym**  położonym  na  terenie  nieruchomości  objętej

umową dotacji wyroby zawierające azbest w postaci płyt falistych/płaskich** zabudowane na dachu/elewacji**

zastąpiłem innym materiałem (podać jakim) …...........................................................

b) na  terenie  nieruchomości  objętej  wnioskiem,  po  zrealizowaniu  inwestycji,  pozostało  szacunkowo

….................. m2 wyrobów zawierających azbest, które przewiduję usunąć w …............... roku.

Częstochowa, dnia .......................................... .......................................................................... 
 (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

* Art. 233 Kodeksu Karnego
§ 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. 

** właściwe podkreślić
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