Załącznik
do Zarządzenia Nr 10
Wójta Gminy Łabunie
z dnia 19 stycznia 2021 r.

REGULAMIN
przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie wyrobów zawierających
azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Łabunie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa cel, zasady i tryb przyznawania osobom fizycznym dofinansowania
na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w związku
z wymianą pokryć dachowych z eternitu, na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy
Łabunie.
§2
1. Celem przyjęcia Regulaminu jest zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańców oraz ochrona
powierzchni ziemi poprzez usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Łabunie.
2. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym, posiadającym tytuł prawny do nieruchomości
znajdującej się na terenie Gminy Łabunie.
3. Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:
1) usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na dachach budynków
mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych, poprzez pokrycie kosztów demontażu, odbioru
(pakowania, załadunku i transportu) oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest,
2) usunięciu zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na
nieruchomościach osób fizycznych, poprzez pokrycie kosztów odbioru (pakowania, załadunku i
transportu) oraz unieszkodliwienia :
a) zdemontowanych przed wejściem w życie przepisów 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. z 2004 r. Nr 71,
poz. 649 z późn. zm.), tj. przed 06.05.2004 r.,
b) zdemontowanych po wejściu w życie przepisów ww. rozporządzenia, tj. po 06.05.2004 r., pod
warunkiem dołączenia do wniosku oświadczenie wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3
powyższego rozporządzenia, że azbest został zdjęty z zachowaniem w/w przepisów.
4. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych przez osoby fizyczne, które we
własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia odpady
azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych.
5. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć
dachowych, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. Ww. koszty
pokrywa w całości Wnioskodawca.

§3
1. Środki na udzielanie dofinansowania pochodzić będą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskanej przez Gminę
Łabunie w danym roku
kalendarzowym, a także z budżetu Gminy Łabunie.
2. Kwota dofinansowania przedsięwzięć wynosi 100% kosztów demontażu, transportu i
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas wymiany pokryć
dachowych.

3. Środki na dofinansowanie zadania mogą być przyznane wyłącznie osobom fizycznym, z
zastrzeżeniem, iż nieruchomość z terenu której usuwany jest eternit nie jest wykorzystywana do
prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane będą przy
pełnej merytorycznej i formalno-prawnej odpowiedzialności Gminy Łabunie za ich wykonanie.
5. Realizacja przedsięwzięć odbywać się będzie przez wykonawcę wybranego przez Gminę
Łabunie zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.2019) oraz posiadającego wymagane decyzje w zakresie gospodarki
odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ).
II. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
§4
1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 2 ust.3 jest złożenie w
Urzędzie Gminy Łabunie wniosku, stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
• kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowocementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do
Starostwa Powiatowego w Zamościu lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu
(zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego w Zamościu (nie dotyczy
przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych) .
• oświadczenie wykonawcy demontażu 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 (Dz. U. z
2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), że azbest został zdjęty z zachowaniem w/w przepisów
(dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych po 06.05.2004 r.), stanowiące załącznik
Nr 2 do Regulaminu.
3. Termin trwania naboru wniosków zostanie podany każdorazowo do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (informacje na tablicach ogłoszeń w sołectwach, w
UG, strona internetowa Gminy Łabunie, BIP Urzędu Gminy Łabunie). Informacja o zakończeniu
przyjmowania wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Gminy Łabunie : www.labunie.com.pl
4. Druki wniosków wraz z Regulaminem są dostępne w Urzędzie Gminy Łabunie oraz na stronie
internetowej Gminy Łabunie, znajdującej się pod adresem: www.labunie.com.pl

5. Sposób i miejsce składania dokumentów:
• Osobiście za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do
Urzędu Gminy Łabunie.
• Pocztą na adres: Urząd Gminy Łabunie ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie
• Elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
(ePUAP) zakładka sprawy ogólne/pismo ogólne do podmiotu publicznego.
6. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia wniosków.
7. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Wniosek jest
kompletny jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz
dokumenty (przywołane we wzorze wniosku) pozwalające na jego rozpatrzenie.
8. Liczba zrealizowanych wniosków uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych na
realizację niniejszego zadania w danym roku budżetowym.

II. WARUNKI UZYSKANIA DOFINASOWANIA
§5
1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zgodność złożonego wniosku z wymaganiami
niniejszego Regulaminu,
2. Złożone wnioski weryfikowane będą przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za
nabór .
3.Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Łabunie, do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
4. Gmina Łabunie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w trakcie realizacji
zadania oraz wykonania dokumentacji fotograficznej.
§6
Niniejszy Regulamin zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łabunie, na
stronie internetowej Gminy Łabunie: www.labunie.com.pl oraz na stronie BIP Urzędu Gminy
Łabunie.

Załącznik nr 2
do
„Regulaminu przyznawania
dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie
wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Łabunie”.

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

…………………… dnia ………………

........................................................
........................................................
........................................................
Imię, nazwisko i adres właściciela
posesji na której wykonywane były prace

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, ze prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, które znajdowały się
na budynku ……………………………………………….. położonym na terenie nieruchomości
( rodzaj i ilość budynków)

………………………………………………………………………………………………………….
(adres nieruchomości)

w łącznej ilości ( m2 ) ..................................
zostały wykonane zgodnie z §8 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. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 Nr 162 poz. 1089).

Dotykowo teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest i jest
wolny od pyłu azbestowego.

................................................................................................
(podpis osoby dokonującej demontażu
lub osoby składającej Wniosek o dofinansowanie )

