
Regulamin 
udzielania dofinansowania do demontażu, transportu i unieszkodliwienia 

wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy 

Bogoria. 
 

§ 1 

 

Z dofinansowania do demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających 

azbest mogą korzystać właściciele, zarządcy lub użytkownicy nieruchomości, modernizujący 

obiekty budowlane pokryte wyrobami zawierającymi azbest, które są zlokalizowane             

na terenie Gminy Bogoria - zwani dalej Wnioskodawcą.  

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek Wnioskodawcy. Polega ono na jednorazowym 

pokryciu kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest, ich transportu do najbliższego 

legalnego miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienia powstałego odpadu zawierającego 

azbest pochodzącego z modernizowanych obiektów budowlanych stanowiących własność 

Wnioskodawcy.   

 

§ 2 

 

Dofinansowanie otrzymuje się na podstawie przeglądu stanu technicznego pod kątem 

stwierdzenia, czy modernizowany obiekt budowlany zabudowany jest elementami 

zawierającymi azbest wraz z identyfikacją rodzaju i ich ilości. Przegląd musi być sporządzony 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 z późn. zm.). Przedłożenie 

w/w przeglądu stanu technicznego modernizowanego obiektu jest warunkiem rozpatrzenia 

wniosku. 

 

§ 3 

 

Kwota dofinansowania wyliczana będzie na podstawie ilości usuniętego wyrobu 

zawierającego azbest z danej nieruchomości i potwierdzonej w Karcie Przekazania Odpadu    

na składowisko odpadów niebezpiecznych przedłożonej przez wykonawcę usługi 

wyłonionego w wyniku corocznego przetargu zgodnego z ustawą z dnia 29 stycznia         

2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 176 z późn. zm.).  

 

 

 



§ 4 

 

Ubiegający się o dofinansowanie winien złożyć następujące dokumenty : 

• wniosek do Wójta Gminy Bogoria o dofinansowanie do demontażu, transportu                   

i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria 

• kopię przeglądu stanu technicznego zgodną z § 2 niniejszego Regulaminu 

• kopię pisma zgłoszenia remontu w Wydziale Administracji Architektoniczno-

Budowlanej Starostwa Powiatowego w Staszowie (wymagane na 30 dni przed 

planowanym rozpoczęciem robót) lub kopię pozwolenia na budowę wymaganego          

w przypadku, gdy podczas demontażu elementów budowlanych zawierających 

azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu 

 

§ 5 

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa z dniem 31 sierpnia. 

 

Termin wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ustala         

z wykonawcą właściciel budynku. Czas realizacji nie może przekroczyć 14 dni od daty 

złożenia wniosku przez Wnioskodawcę. 

 

§ 6 

 

Wójt Gminy Bogoria wydaje decyzję o dofinansowaniu do demontażu, transportu                     

i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest  

 

Nie dotrzymanie terminów skutkować będzie odmową dofinansowania.  

 

§ 7 

 

Wnioski o dofinansowanie sprawdzane będą pod względem formalnym przez Referat 

Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Bogorii, a następnie 

przedkładane do akceptacji Wójtowi Gminy Bogoria. 

 

§ 8 

 

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności złożenia w danym roku 

kalendarzowym do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w danym roku 



budżetowym na realizację zadań i celów założonych w „Programie usuwania azbestu                

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria na lata 2008-2032”. 

 

§ 9 

 

Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest stanowi załącznik Nr 1 niniejszego Regulaminu.  

 

§ 10 

 

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest stanowi 

załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 11 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

         Wójt Gminy 

         mgr Władysław Brudek 


