
 

 

UCHWAŁA NR 38(V)19 

RADY GMINY PORAJ 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na 

dofinansowaniu prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem 

wyrobów zawierających azbest z budynków lub z posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu 

Gminy Poraj – etap VI” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 400a ust. 1 pkt 8 i 42 oraz art. 403 ust. 2 i ust. 4 

pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 799 z późn. zm.) 

     Rada Gminy Poraj 

              uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu 

prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest 

z budynków lub z posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap VI”  ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały określa  tryb postępowania o udzielenie dotacji, 

sposób jej rozliczania i sposób kontroli wykonanego zadania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Poraj 

 

 

Sylwester Sawicki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Poz. 2871



Załącznik do uchwały Nr 38(V)19 

Rady Gminy Poraj 

z dnia 28 marca 2019 r. 

 

Regulamin udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu prac 

związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających 

azbest z budynków lub z posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap 

VI” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

I.  Tryb postępowania o udzielenie dotacji 

§ 1. Środki na dofinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu z miejsc składowania, 

transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Poraj pochodzić będą z WFOŚiGW 

w Katowicach. 

§ 2. Z dofinansowania do demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów 

mogą skorzystać: 

- osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub innym 

budynkiem będącym garażem lub budynkiem gospodarczym położonym na terenie Gminy Poraj pokrytym 

materiałem zawierającym azbest lub właściciele posesji, na których składowane są wyroby zawierające 

azbest. 

§ 3. Przyznanie dotacji jest uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia przez WFOŚiGW w Katowicach 

wniosku Gminy Poraj oraz zawarcia umowy na dotację z Funduszem. 

§ 4. Dofinansowaniu podlegać będą: 

Prace polegające na rozbiórce pokrycia dachowego z eternitu falistego lub płaskiego lub elewacji 

budynku, zbieraniu z miejsca składowania azbestu, zwilżeniu w celu zapobiegania pyleniu, zapakowaniu 

w szczelny materiał foliowy, przygotowaniu do transportu w miejsce unieszkodliwiania i przekazaniu 

docelowo do unieszkodliwienia. 

§ 5. 1.  Wykonawcę prac podlegających dotacji wyszczególnionych w § 4 niniejszego regulaminu wybiera 

inwestor. 

2. Poszczególne etapy prac mogą być wykonywane przez różnych przedsiębiorców posiadających 

wymagane przepisami prawa zezwolenia na wytwarzanie lub zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów 

zawierających azbest wydanych podmiotom świadczącym usługi w zakresie demontażu, transportu 

i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. 

3. Wykonawca w ramach realizacji programu jest zobowiązany do złożenia do Urzędu Gminy w Poraju 

kserokopii wymaganych zgłoszeń (złożonych 7 dni przed rozpoczęciem prac) zamiaru przeprowadzenia prac 

polegających na zabezpieczeniu, usunięciu wyrobów zawierających azbest: 

1) właściwemu organowi nadzoru budowlanego, 

2) właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, 

3) właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. 

§ 6. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku, gdy w danym budynku lub miejscu składowania 

wyrobów azbestowych  prowadzona jest działalności gospodarcza. 

§ 7. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie przez inwestora kompletu dokumentów wraz 

z wnioskiem o dofinansowanie: 

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania. 

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 

3. Kolorowe zdjęcie obiektu, z którego planowany jest demontaż azbestu, wyrobów zawierających azbest 

lub miejsca składowania azbestu (w przypadku zbierania). 
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4. Wstępna wycena demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

5. Wydruk z Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (https://ekw.ms.gov.pl) lub kserokopia aktu notarialnego 

potwierdzającego własność nieruchomości objętej dofinansowaniem. 

§ 8. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest: 

1. Podpisanie umowy dotacji z Gminą Poraj. 

2. Złożenie wymaganych dokumentów potwierdzających wykonanie prac demontażu, i/lub zbierania, 

transportu i utylizacji pokrycia dachowego lub elewacji budynku  zawierającego azbest oraz karty przekazania 

odpadów zawierających azbest w celu  ich  unieszkodliwienia, o których mowa § 7 i § 13. 

§ 9. W przypadku zamierzenia wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest na więcej niż jednym 

obiekcie właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia osobnych zdjęć każdego obiektu. 

W przypadku zbierania składowanego na posesji azbestu – osobnych zdjęć  każdego z miejsc składowania. 

§ 10. Dla każdego obiektu budowlanego, na którym zostaje dokonana wymiana pokrycia dachowego 

zawierającego azbest i miejsca składowania (w przypadku zbierania),  dofinansowanie przysługuje tylko jeden 

raz. 

II.  Sposób rozliczenia dotacji 

§ 11. Maksymalna kwota dofinansowania prac w zakresie demontażu, zbierania, transportu wyrobów 

zawierających azbest i unieszkodliwienia powstałych w wyniku tych prac odpadów niebezpiecznych wynosi 

800 zł/t. 

Maksymalna kwota dofinansowania prac w zakresie zbierania, transportu wyrobów zawierających azbest 

i unieszkodliwienia powstałych w wyniku tych prac odpadów niebezpiecznych wynosi 600 zł/t. 

Ostateczna kwota dofinansowania może być niższa i będzie uzależniona od wysokości dotacji, która zostanie 

przyznana przez WFOŚiGW w Katowicach i określona w umowie pomiędzy Funduszem i Gminą. Koszty  

w/w prac będą obliczane w oparciu o m2 powierzchni zdemontowanego pokrycia dachowego, elewacji 

budynków lub zebranych z miejsc składowania wyrobów azbestowych i wagi powstałych odpadów. 

§ 12. Dofinansowanie będzie przyznawane jako zwrot kosztów poniesionych na prace demontażu pokrycia 

dachowego lub elewacji zawierającego azbest i/lub zbierania, transportu i  unieszkodliwiania wytworzonych 

odpadów, pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego w postaci pozbycia się wytworzonych odpadów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zastąpienia pokrycia zawierającego azbest materiałem bezpiecznym dla 

środowiska. 

§ 13. Podstawą do przekazania środków będzie złożenie przez osobę korzystającą z dotacji dokumentów 

potwierdzających zakończenie robót i rozliczenie z wykonawcą. 

Dokumentami tymi są: 

1. Kopia faktury wystawionej na właściciela nieruchomości objętej dofinansowaniem zgodnie z zapisem 

w dokumentach potwierdzających własność. W przypadku współwłasności dopuszcza się wystawienie faktury 

na jednego ze współwłaścicieli. 

2. Kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o m2 oraz wagę demontowanego dachu, elewacji lub 

składowanych wyrobów i wagę wytworzonych odpadów, podpisany przez wykonawcę i właściciela 

nieruchomości. W przypadku współwłasności podpisy na kosztorysie składają wszyscy współwłaściciele 

zgodnie z zapisem w dokumentach potwierdzających własność. Kosztorys powinien zawierać: 

1) datę sporządzenia, 

2) dokładne dane wykonawcy, 

3) dokładne określenie miejsca wykonania prac, 

4) imiona i nazwiska właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, 

5) koszty robót demontażu pokrycia dachowego lub elewacji w oparciu o m2 i wagę demontowanej 

powierzchni lub zebrania składowanych wyrobów azbestowych, 

6) koszty unieszkodliwienia wytworzonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w oparciu o wagę 

odpadów, 
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7) datę zakończenia robót z potwierdzeniem ich wykonania. 

3. Oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest 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 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649). 

4. Kserokopię zgłoszenia (złożonego 7 dni przed rozpoczęciem prac) zamiaru przeprowadzenia prac 

polegających na zabezpieczeniu, usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru 

budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi 

sanitarnemu. 

5. Karta przekazania odpadów zawierających azbest z ilością zdemontowanego/zebranego azbestu 

z nieruchomości objętej dotacją (podmiot wytwarzający odpady). 

6. Kartę przekazania odpadów zawierających azbest wystawioną przez podmiot  zbierający/transportujący 

odpady. 

7. Kartę przekazania odpadów wystawioną przez podmiot unieszkodliwiający odpady. 

8. Protokół potwierdzający demontaż/ odbiór odpadów/ wyrobów zawierających azbest w ramach 

Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Poraj zawierający ilość 

zdemontowanego azbestu (m2 oraz tony). 

9. Kserokopię decyzji podmiotów zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania/transportu/ unieszkodliwiania odpadów zawierający azbest. 

10. Kolorowe zdjęcie obiektu, z którego zdemontowano  wyroby zawierające azbest lub miejsca, w którym 

był składowany azbest (w przypadku zbierania). 

III.  Sposób kontroli 

§ 14. Gmina Poraj w ciągu pięciu lat od przekazania dotacji może dokonać kontroli wymienionego 

pokrycia dachowego. Kontroli będzie podlegać między innymi zgodność powierzchni wymienionego pokrycia 

dachowego lub ilość zebranych wyrobów oraz uzyskanie przez osobę korzystającą z dotacji efektu 

ekologicznego, o którym mowa w § 12 niniejszego regulaminu. 
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