
U C H W A Ł A   Nr  VI/51/07
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 w  sprawie  zasad  udzielania  pomocy  finansowej  osobom  fizycznym,  wspólnotom 
mieszkaniowym innym właścicielom zasobów mieszkaniowych oraz innych nieruchomości 
w usuwaniu odpadów zawierających azbest 

                  Na podstawie  art. 18 ust. 2   pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz  558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 

2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2005 r. Nr 175, poz. 

1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) postanawia się :

§  1.  Ustala  się zasady  udzielania  pomocy  finansowej  osobom  fizycznym,  wspólnotom 

mieszkaniowym innym właścicielom zasobów mieszkaniowych  oraz innych  nieruchomości  w 

usuwaniu odpadów zawierających azbest z terenu gminy Kołbaskowo, stanowiące załącznik do 

niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Sroka



załącznik do Uchwały nr VI/51/07

Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Zasady udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym 

innym właścicielom zasobów mieszkaniowych oraz innych nieruchomości w usuwaniu 

odpadów zawierających azbest z terenu gminy Kołbaskowo

Rozdział 1

Założenia ogólne

§ 1.  Na realizację  programu należy corocznie  zabezpieczyć  w Gminnym Funduszu Ochrony 

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  oraz  budżecie  Gminy  środki  finansowe  w  wysokości 

zabezpieczającej likwidacje około 4.490 m2 pokryć dachowych rocznie.

§ 2.  Nie wyklucza  się,  w przypadku zaistnienia  takiej  możliwości,  finansowania programu z 

innych  źródeł  ,  w tym z Powiatowego,  Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszy Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszy pomocowych z Unii Europejskiej

§  3.  Udzielenie  pomocy  finansowej  obejmować  będzie  refundacje  kosztów  związanych  z 

rozbiórką, załadunkiem na terenie nieruchomości odpadów zawierających azbest, transportu tych 

odpadów, ich składowania i utylizacji na zasadach określonych w rozdziale 3 niniejszych zasad.

Rozdział 2

Warunki ubiegania się o sfinansowanie przez Gminę Kołbaskowo kosztów związanych z 

odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest

§ 4. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, w którym zastosowano wyroby 

zawierające  azbest,  aby  ubiegać  się  o  sfinansowanie  przez  Gminę  Kołbaskowo  kosztów 

związanych z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest jest zobowiązany 

do:



1) spełnienia  przed  przystąpieniem  do  prac  związanych  z  usuwaniem  wyrobów 

zawierających azbest wymagań wynikających z ustawy – Prawo budowlane, tj, uzyskać 

pozwolenie na rozbiórkę lub zgłosić rozpoczęcie robót budowlanych,

2) poniesienia  kosztów  demontażu  wyrobów  zawierających  azbest,  transportu  tych 

odpadów, ich składowania i utylizacji. Prace związane z odpadami zawierającymi azbest 

mogą być wykonywane wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję Starosty 

Powiatu  Polickiego  zatwierdzającą  program  gospodarki  tego  rodzaju  odpadami 

niebezpiecznymi.  Właściciel  obiektu zobowiązany jest do zawarcia  z wykonawcą prac 

umowy cywilnoprawnej. Wybierając wykonawcę kieruje się własnym dobrem i interesem 

finansowym,

3) złożeniem  w  terminie  do  31  marca  każdego  roku  do  Urzędu  Gminy  Kołbaskowo 

stosownego wniosku, z tym że w 2007 r. w terminie do dnia 30 czerwca . 

§  5.  Wniosek  o  refundacje  kosztów  związanych  z  rozbiórką,  załadunkiem  na  terenie 

nieruchomości  odpadów  zawierających  azbest,  transportu  tych  odpadów,  ich  składowania  i 

utylizacji powinien zawierać:

1) oznaczenie składającego wniosek: w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres; 

w  przypadku  pozostałych  wnioskodawców  :  nazwa,  adres,  NIP,  REGON,  dokument 

potwierdzający posiadanie uprawnienia do reprezentowania wnioskodawcy,

2) dane dotyczące położenia obiektu,

3) kserokopia pozwolenia lub zgłoszenia wymagane przepisami prawa budowlanego,

4) kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo własności,

5) umowę cywilnoprawną z wykonawcą prac oraz kopię decyzji, o której mowa w § 4 pkt. 2,

6) określenie ilości wytworzonych odpadów zawierających azbest,

7) określenie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,

8) podpis wnioskodawcy.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez  upoważnionego 

pracownika Urzędu Gminy Kołbaskowo.

Rozdział 3.

Realizacja zasad

§ 6. Wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Kołbaskowo w kolejności ich wpływu.



§ 7. Pierwszeństwo w realizacji wniosków mają jednostki Gminy Kołbaskowo, osoby fizyczne, 

wspólnoty mieszkaniowe oraz inni właściciele zasobów mieszkaniowych.

§  8.  Roczny  próg  refundacji  kosztów  związanych  z  rozbiórką,  załadunkiem  na  terenie 

nieruchomości  odpadów  zawierających  azbest,  transportu  tych  odpadów,  ich  składowania  i 

utylizacji  nie  może  być  większy  niż  koszt  utylizacji  4.490 m2  pokryć  dachowych  zgodnie  z 

wariantem  III  ustalonym  w programie  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  z 

terenu gminy Kołbaskowo na lata 2007 – 2032.

§ 9. Wysokość refundacji kosztów dla podmiotów wymienionych w § 7 wynosi 100 % a dla 

pozostałych podmiotów koszt refundacji nie może przekroczyć 25 zł/m2 pokrycia dachowego.

§ 10. W przypadku wpływu ofert przekraczających limit ustalony w § 1, wnioski nie rozpatrzone 

w roku bieżącym przechodzą na lata następne.

§  11.  W przypadku  zakwalifikowania  wniosku  Wójt  Gminy  Kołbaskowo zawrze  umowę na 

refundacje kosztów o których mowa w § 3. 
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