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Poz. 1816
UCHWAŁA NR XXVI/211/2021
RADY GMINY CHYBIE
z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Chybie na lata 2021-2025
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713), art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.), w związku z „Programem usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chybie na lata 2011-2030”,
Rada Gminy Chybie
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Chybie na lata 2021-2025, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Gmuzdek
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/211/2021
Rady Gminy Chybie
z dnia 2 marca 2021 r.
REGULAMIN
dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chybie
na lata 2021-2025
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin dofinansowania zadań ujętych w Programie, związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Chybie, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa zasady ponoszenia przez
Gminę Chybie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Chybie.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Programie – rozumie się przez to "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Chybie na lata 2011-2030", przyjęty Uchwałą Nr V/24/2011 Rady Gminy Chybie z dnia 8 marca 2011 r.,
2) Gminie – rozumie się przez to Gminę Chybie,
3) Inwestorze – rozumie się przez to podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.), będący
właścicielem/współwłaścicielem lub osobą przez niego upoważnioną lub użytkownikiem wieczystym
nieruchomości na terenie gminy Chybie,
4) Urzędzie Gminy – rozumie się przez to Urząd Gminy Chybie,
5) Wykonawcy – rozumie się przez to wybranego przez Inwestora przedsiębiorcę uprawnionego do
świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów.
§ 2. Kryteria wyboru zadań do wsparcia w formie dofinansowania oraz tryb postępowania
1. Źródłem dofinansowania programu będą środki zewnętrzne, tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, w ramach naboru prowadzonego przez WFOŚiGW w Katowicach.
2. W przypadku niepozyskania środków zewnętrznych, o których mowa w ust. 1 dofinansowanie zadań
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie realizowane przez Gminę.
3. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do nieruchomości
zlokalizowanej na terenie gminy Chybie, która zabudowana jest budynkiem mieszkalnym lub gospodarczym
pokrytym materiałem zawierającym azbest lub na której składowane są wyroby zawierające azbest.
4. Wójt Gminy Chybie ogłasza na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy nabór
ankiet dla osób zainteresowanych udziałem w programie. Nabór ankiet będzie ograniczony maksymalnie do
14 dni. Wzór ankiety naboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Na podstawie złożonych ankiet Gmina zleca inwentaryzację wyrobów zawierających azbest wybranemu
podmiotowi zewnętrznemu lub pracownikom Urzędu. Na podstawie oględzin w terenie i ustaleń
z właścicielami nieruchomości sporządzona zostanie informacja o wyrobach zawierających azbest, której wzór
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu oraz dokumentacja fotograficzna umożliwiająca identyfikację obiektów
w terenie.
6. W razie niewykorzystania puli środków finansowych, Wójt Gminy może ogłosić dodatkowy nabór
ankiet na podstawie których zostanie przygotowana lista rezerwowa zadań do dofinansowania. Zadania
wpisane na listę rezerwową mogą być realizowane w ramach pozyskanych środków w roku budżetowym do
ich wyczerpania.
7. Weryfikacja ankiet dotycząca zadań wpisanych na listę rezerwową nastąpi poprzez:
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a. sprawdzenie w dostępnej bazie, czy zgłaszający wyroby zawierające azbest jest właścicielem
nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy lub czy posiada prawo do dysponowania nieruchomością w celu
usunięcia z niej wyrobów zawierających azbest;
b. sporządzenie, na podstawie złożonych ankiet, inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla
zgłoszonych obiektów, w tym uzyskanie od mieszkańców wszystkich informacji koniecznych do podjęcia
decyzji o zakwalifikowaniu zakresu objętego zgłoszeniem do dofinansowania.
8. Dofinansowaniu podlegać będą koszty następujących prac, zwane dalej kosztami kwalifikowanymi:
a) demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie (składowanie na składowisku posiadającym decyzję
zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest poprzez składowanie) wyrobów zawierających azbest,
lub
b) odbiór, transport oraz unieszkodliwianie (składowanie na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na
prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
poprzez składowanie), wcześniej zdemontowanych i zdeponowanych wyrobów zawierających azbest.
Za koszty zadania uznane zostaną wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami lub rachunkami
poniesione przez Inwestora w okresie obowiązywania umowy podpisanej z Gminą.
9. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez inwestora przed podpisaniem z Gminą
umowy o dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
10. Dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem nowego wyrobu
mającego zastąpić usunięty wyrób zawierający azbest.
11. Dofinansowanie nie obejmuje usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
12. Warunkiem zakwalifikowania zadania do dofinansowania jest objęcie danej nieruchomości wnioskiem
do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie w bieżącym roku kalendarzowym.
13. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu części udokumentowanych wydatków
poniesionych na realizację przedsięwzięcia, po jego zakończeniu (refinansowanie).
14. Dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego obiektu budowlanego.
15. Po uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Katowicach dofinansowanie będzie wynosić:
a) dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia
pilności – 70% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 8a z zastrzeżeniem ust. 10-11, lecz nie
więcej niż 560 zł/ Mg odpadu;
b) dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II i III stopnia
pilności – 63% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa 8a z zastrzeżeniem ust. 10-11,, lecz nie więcej
niż 504 zł/ Mg odpadu;
c) dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – 70% kosztów
kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 8b z zastrzeżeniem ust. 10-11, lecz nie więcej niż 420 zł/ Mg
odpadu.
16. Gmina podpisze z inwestorami umowy na dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest
z obiektów należących do osób fizycznych po otrzymaniu przez Gminę decyzji Zarządu WFOŚiGW
w Katowicach o przyznaniu dotacji. Niepodpisanie umowy z Gminą przez Inwestora w wyznaczonym terminie
oznacza rezygnację z udziału w Programie.
17. Prace związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest
Inwestor zleca we własnym zakresie wykonawcy posiadającemu odpowiednie zezwolenia w zakresie
unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez
inwestorów, którzy samodzielnie, we własnym zakresie zdemontują wyroby zawierające azbest z budynków.
18. Inwestor zobowiązany jest do zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów
zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, Inspektorowi Pracy oraz Państwowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w ustawowym terminie, tj. co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
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§ 3. Rozliczenie zadania
1. Po zakończeniu realizacji inwestycji w terminie określonym w umowie, Inwestor składa pisemny
wniosek o wypłatę dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu wraz
z następującymi dokumentami (w oryginale):
a) faktura lub rachunek wystawione przez Wykonawcę, uwzględniające koszty kwalifikowane i obejmujące
demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest lub odbiór, transport oraz
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (faktura nie może być z datą wcześniejszą niż data
podpisania umowy);
b) potwierdzenie dokonania zapłaty (np. wyciąg bankowy z konta) za fakturę wykonawcy,
c) karta potwierdzająca przekazanie azbestu do unieszkodliwienia (karta przekazania odpadu);
d) protokół odbioru prac zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;
e) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu
wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, Inspektorowi Pracy oraz
Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu.
2. Wypłata środków nastąpi w terminie określonym w umowie, po:
a) dostarczeniu przez Inwestora kompletu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1;
b) zweryfikowaniu poszczególnych kosztów kwalifikowanych przez upoważnionych pracowników Urzędu;
c) przeprowadzeniu przez pracownika Urzędu lub inną upoważnioną osobę oględzin zrealizowanej inwestycji
i potwierdzeniu protokołem odbioru końcowego podpisanego przez inwestora, wykonawcę i przedstawiciela
Urzędu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
3. Niezłożenie dokumentów rozliczających zadanie w wymaganym terminie wynikającym z umowy będzie
skutkować jej wygaśnięciem.
§ 4. Kontrola
1. Inwestor, który został zakwalifikowany do dofinansowania zobowiązany jest do zapewnienia dostępu na
teren nieruchomości objętej pracami, celem przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania wszystkich
czynności zrealizowanych przez wykonawcę, wykonywanej przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy
lub przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach lub
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w okresie 5 lat od daty zakończenia prac.
2. Inwestor, na żądanie kontrolującego zobowiązany jest udzielić wszelkich wyjaśnień i informacji
dotyczących wykonanych prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
3. Do czasu rozliczenia dotacji przez Gminę z Funduszem oraz przeprowadzenia kontroli przez
WFOŚiGW w Katowicach, Gmina dysponuje oryginałami dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1. Po
rozliczeniu, przedmiotowe dokumenty zostają przekazane Inwestorowi, który jest zobowiązany do ich
przechowywania przez okres trwałości projektu wynoszący 5 lat.
§ 5. Załączniki
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:
- Załącznik nr 1 – Ankieta naboru dla właścicieli nieruchomości zainteresowanych usunięciem wyrobów
zawierających azbest w _____ roku;
- Załącznik nr 2 – Informacja o wyrobach zawierających azbest;
- Załącznik nr 3 – Wniosek o wypłatę;
- Załącznik nr 4 – Protokół odbioru końcowego prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chybie.
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Załącznik nr 1
Ankieta
dla właścicieli nieruchomości zainteresowanych usunięciem wyrobów zawierających azbest w ….. roku
W związku z realizacją programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Chybie prosimy
mieszkańców zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania demontażu wyrobów azbestowych
o wypełnienie poniższej ankiety.
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Rodzaj wyrobów zawierających azbest
(np. płyty azbestowo-cementowe faliste, płyty
azbestowo-cementowe płaskie)
Lokalizacja wyrobu (miejscowość, nr domu, nr
działki ewidencyjnej)
Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych
(kg lub m2, m3)
- zaznaczyć właściwe „x” i wskazać szacunkową
ilość

demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie…………………….
zbieranie, transport i unieszkodliwienie - …………………….

Rodzaj zabudowy
- zaznaczyć „x”

Budynek mieszkalny
Budynek gospodarczy
Budynek przemysłowy
Budynek mieszkalno-gospodarczy
Garaż
Inny ………………..

Stopień pilności usunięcia
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).

stopień pilności I
stopień pilności II
stopień pilności III

Inne dodatkowe informacje

Oświadczam, że:
·deklaruję chęć uczestnictwa w programie usuwania wyrobów zawierających azbest w przypadku
otrzymania przez urząd gminy dofinansowania na realizację programu – realizacja programu
planowana jest w ………….
·wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości w celu potwierdzenia ilości wyrobów
zawierających azbest, zgłoszonych w niniejszej deklaracji.
Zostałem poinformowany, że:
1) wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania
2) warunkiem realizacji przez Gminę ww. programu jest uprzednie uzyskanie dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań
objętych wnioskiem o dotację,
3) o możliwości udzielenia wsparcia i jego wysokości inwestorzy będą informowani będą Państwo przez
pracowników Urzędu Gminy,
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4) wysokość dofinansowania utylizacji wyrobów zawierających azbest i wyrobów azbestowych uzależniona
jest od wysokości uzyskanej przez urząd dotacji na realizację programu oraz warunków udzielania
dofinansowania przedstawionych przez WFOŚiGW w Katowicach na ……. rok,
5) dofinansowanie obejmować będzie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub
zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
W ramach programu dofinansowanie nie będzie
obejmować kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego, w miejsce dotychczasowego
pokrycia zwierającego azbest.
Data sporządzenia: …….../……../20...... r.
…………………………………………………………………
(podpis)
Informacje dodatkowe:
Deklarację należy złożyć w siedzibie w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chybiu (pok. nr 2) do
……………………...
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE 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.
z 2011 nr 8 poz. 31 z późn. zm.).
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Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c, f ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), w celu realizacji przepisów prawa i realizacji dofinansowania.
Okresy przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały
zebrane, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa – archiwizacji.
Realizacja praw podmiotu danych
Możliwość skorzystania przez podmiot danych z określonych uprawnień zależy od podstaw
prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania
danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień w każdym przypadku
i w takim samym zakresie.
Przysługuje dostęp do danych, sprostowanie, usunięcie po terminach archiwizacji, ograniczenia
przetwarzania/ W celu realizacji praw podmiotu danych należy przesłać wniosek na adres gminy.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Barbarę Sośnicką – Pawińską,
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@chybie.pl. Z inspektorem ochrony
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach 6jest obligatoryjne,
w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych i profilowanie
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane nie podlegają
profilowaniu.
……………………………………………
data i miejscowość

……………………………………………
podpis

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–8–

Poz. 1816

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
1
I
1
2
3
4
II
5
6
7
8
III
9
10
11
12
13
IV
14
15
16
17
18
19
20
V
21
22
23
24
25

Rodzaj i stan wyrobu

Punkty

Ocena

2
Sposób zastosowania azbestu
Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
Tynk zawierający azbest
Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3)
Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)
Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien
Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach
Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń
Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)
Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne
Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych
Bezpośrednio w pomieszczeniu
Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
Na zewnątrz obiektu (np. tynk)
Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub
poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)
Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej
Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców
Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)
Czasowe (np. domki rekreacyjne)
Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)
Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone
z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)

3

4

SUMA PUNKTÓW OCENY

30
30
25
10
60
30
15
0
30
15
10
10
0
30
25
25
20
10
5
0
40
30
15
5
0
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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

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

(nazwisko i imię) (podpis)
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
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Załącznik nr 3
Wniosek o wypłatę
Imię i nazwisko: ………………………………………….………….
Adres zamieszkania: ………………………………………………
………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………….
Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Gminy pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
Zgodnie z umową nr……………………………. z dnia ……………………r. na:
a) demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie (składowanie na składowisku posiadającym decyzję
zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest poprzez składowanie) wyrobów zawierających azbest,*
b) odbiór, transport oraz unieszkodliwianie (składowanie na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na
prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
poprzez składowanie), wcześniej zdemontowanych i zdeponowanych wyrobów zawierających azbest. *
(*niepotrzebne skreślić)
wnoszę o wypłatę dotacji w związku z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest na działce
ozn. ....................................... położonej w ………………….., przy ul. ...................................................
w wysokości ………………………….. zł.
Załączniki (w oryginale):
1) faktury lub rachunki wystawione przez firmę zajmującą się unieszkodliwieniem azbestu, uwzględniające
koszty kwalifikowane;
2) potwierdzenie dokonania zapłaty;
3) karta potwierdzająca przekazanie azbestu do unieszkodliwienia (karta przekazania odpadu;
4) protokół odbioru prac;
5) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub
usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, Inspektorowi
Pracy oraz Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu.
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Załącznik nr 4
Protokół odbioru końcowego prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chybie
Data odbioru: ................................r.
1. Informacje dotyczące Inwestora:
Imię i nazwisko właściciela budynku: ..............................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
2. Informacje dotyczące Wykonawcy
Nazwa firmy ............................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................
3. Podstawa wykonania prac:
Umowa nr ................................., zawarta w dniu: .......................................r.
4. Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi:
4.1. dokonano demontażu, odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania ...................................... Mg wyrobów
zawierających azbest; *
4.2. dokonano odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania ...................................... Mg wyrobów zawierających
azbest; *
5. Przekazano Inwestorowi dokumentację potwierdzającą unieszkodliwienie odpadów wyrobów
zawierających azbest.*
6. Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że wyroby zawierające azbest zostały
zlikwidowane, a wykonane prace wykonano zgodnie z uzgodnionym zakresem i zawartą umową.

………………………………
Inwestor
* - niepotrzebne skreślić

…………………………………
Wykonawca

…………………………………
Przedstawiciel Gminy

