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Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 15 października 2019r.

Regulamin realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Staszów

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Regulamin  określa  zasady  przyznawania  dofinansowania  podmiotom  określonym
w pkt.  4  do realizacji  przedsięwzięć  polegających na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach (dalej zwany jako WFOŚiGW).

2. Dofinansowaniem  objęte  są  wyłącznie  koszty  kwalifikowane  związane  z  realizacją
następujących zadań:
a)  zadanie  polegające  na  usunięciu  wyrobów zawierających  azbest  znajdujących  się  na
budynkach  mieszkalnych  i  gospodarczych,  w  którym  koszty  kwalifikowane  obejmą:
demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest;
b)  zadanie  polegające  na  usunięciu  wyrobów  zawierających  azbest  zgromadzonych
(składowanych) na nieruchomościach, w którym koszty kwalifikowane obejmują: zbieranie,
transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

3. Dofinansowanie  nie  pokrywa  kosztów  związanych  z  zakupem  i  wykonaniem  nowych
pokryć  dachowych,  jak  również  przedsięwzięć  związanych  z  usunięciem  azbestu
wykonywanych we własnym zakresie przez podmioty określone w pkt. 4.

4. Do  korzystania  z  dofinansowania  na  zasadach  określonych  w  niniejszym  zarządzeniu
ubiegać mogą się właściciele i użytkownicy wieczyści, którzy posiadają nieruchomość na
terenie gminy Staszów, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.

5. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych bądź prawnych, które we własnym zakresie
dokonały  czynności  demontażu  lub  transportu  oraz  przekazania  do  unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest.

6. Realizacja zadań, o których mowa w pkt. 2 nastąpi w terminie do 15 października.

Rozdział II
Składanie i rozpatrywanie wniosków

1. Warunkiem  ubiegania  się  o  dofinansowanie  zadań  określonych  w  pkt.  2  jest  złożenie
w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Do wniosku należy dołączyć:
a) informację o wyrobach zawierających azbest oraz ocenę stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu;
b) wydrukowane zdjęcie obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsce
składowania azbestu.



3. Wniosek należy złożyć w terminie do 31 maja.
4. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień na

etapie weryfikacji wniosku. W przypadku niedokonania ww. czynności w terminie 7 dni
kalendarzowych  od  dnia  otrzymania  powiadomienia,  wniosek  pozostawia  się  bez
rozpatrzenia.

Rozdział III
Zasady dofinansowania

1. Gmina  Staszów  w  imieniu  Wnioskodawców  występuje  do  WFOŚiGW  w  Kielcach
o udzielenie dofinansowania.

2. Wysokość udzielonego dofinansowania określa WFOŚiGW w Kielcach. Jeśli WFOŚiGW
ograniczy  maksymalną  ilość  nieruchomości  objętych  dofinansowaniem,  w  pierwszej
kolejności  dotacja  będzie  przyznawana na  zadania  polegające  na  demontażu materiałów
zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, a następnie na zadania
związane  z  samym  odbiorem  wyrobów  zawierających  azbest  składowanych  na
nieruchomości,  po  zakwalifikowaniu  wniosku,  do  wyczerpania  środków  finansowych
przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

3. Wnioski  niezrealizowane  w  danym  roku  z  powodu  braku  środków  finansowych  będą
rozpatrywane  w  pierwszej  kolejności  przy  ponownym  ogłoszeniu  naboru  w  kolejności
zgodnie z wpływem zgłoszeń.

4. Pozytywna weryfikacja wniosku oraz uzyskanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW
w Kielcach jest podstawą do realizacji wniosku.

5. Wnioskodawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004r.
w  sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania  wyrobów
zawierających azbest, obowiązany jest dokonać zgłoszenia prac polegających na usuwaniu
wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Rozdział IV
Usuwanie wyrobów zawierających azbest

1. Prace związane z realizacją zadań, o których mowa w pkt. 2, tj. demontażem, zbieraniem,
transportem i unieszkodliwianiem azbestu będą wykonywane wyłącznie przez Wykonawcę
posiadającego stosowne uprawnienia.

2. Wyboru Wykonawcy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zgodnie z przepisami
prawa.

3. Realizacja  usługi  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  będzie  odbywać  się  na
podstawie umowy zawartej przez gminę Staszów z wybranym Wykonawcą.
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