
ZARZĄDZENIE NR 98/2020 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

w sprawie regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Żarów. 

Na podstawie art 30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 tj) oraz w wykonaniu uchwały nr XL/302/2017 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Żarów na lata 
2017-2032” zarządzam co następuje: 

§ 1. Wprowadzić regulamin udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Żarów stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Komunalnego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do zarządzenia Nr 98/2020 

Burmistrza Miasta Żarów 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

Regulamin udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarów. 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Żarów. 

§ 1. 2. Ze środków finansowych przeznaczonych na realizację usługi mogą skorzystać podmioty będące 
właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest 
z terenu Gminy Żarów. 

§ 2. Sfinansowana będzie likwidacja wyrobów zawierających azbest, które są ujęte w "Programie usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarów" stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/302/2017 Rady 
Miejskiej w Żarowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

§ 3. 1.  Sfinansowane mogą być tylko koszty demontażu i załadunku, transportu i unieszkodliwienia wyrobów 
zawierających azbest. Powyższe prace w całości wykona we wskazanym terminie podmiot, o którym mowa 
w § 4. Przewidziane dofinansowanie nie dotyczy zakupu nowych materiałów budowlanych oraz kosztów robót 
budowlanych związanych z ich zastosowaniem. Dofinansowanie nie dotyczy wykonania nowych pokryć 
dachowych, a wnioskodawca musi posiadać zabezpieczone środki na  ten cel. Nie refinansuje się wcześniej 
poniesionych kosztów na usuwanie azbestu. 

§ 3. 2. Dofinansowanie działań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest będzie możliwe wyłącznie 
w przypadku uzyskania przez Gminę Żarów dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu po podpisaniu umowy z Wykonawcą zadania i gdy wartość 
wybranej oferty nie przekroczy kwoty zabezpieczonej na ten cel. 

§ 3. 3. Dofinansowanie o których mowa w §3 ust.2 niniejszego Regulaminu, uzależnione będzie od warunków 
określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i środków 
własnych Gminy posiadanych na ten cel i zabezpieczonych w budżecie Gminy. 

§ 4. 1. Wykonawcą zadań obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na 
terenie Gminy Żarów będzie podmiot wybrany: 

1) w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 t.j.) 
w przypadku zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty 30 000 
euro, 

2) zapytaniem ofertowym–gdy wartość nie przekroczy równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych–
niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (art. 4 ust. 8) Prawo zamówień 
publicznych. 

§ 4. 2. Wykonawca usuwający wyroby zawierające azbest winien mieć uprawnienia i doświadczenie w zakresie 
usuwania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 

§ 5.  Źródłem dofinansowania działań, będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz środki własne z budżetu Gminy Żarów. 

§ 6. 1. Gmina Żarów będzie zawiadamiała o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie 
wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Żarów z terminem ich składania. 
Wnioskodawcy, którzy złożyli kompletne wnioski we wstępnym naborze, jednak ze względu na ograniczone 
środki finansowe nie otrzymali dofinansowania w danym roku kalendarzowym, mogą starać się 
o dofinansowanie w następnym roku, składając w roku następnym, w terminie podanym przez gminę Żarów, 
deklaracji dalszej chęci uczestnictwa w dofinansowaniu (nie będzie potrzeby składania nowego wniosku, a jedynie 
deklaracja kontynuacji udziału). 

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości planujący usunięcie odpadów azbestowych występuje z wnioskiem do 
Burmistrza Miasta Żarów o dofinansowanie tych prac. 

§ 7. 2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do regulaminu.  
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§ 7. 3. Jeżeli azbest zalega na nieruchomości, która jest ściśle związana z działalnością gospodarczą/ 
produkcją rolną, dofinansowanie traktowane jest jako pomoc "de minimis" w rozumieniu rozporządzenia 
Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia (UE) Nr 1408/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym. 

§ 7. 4. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Żarów, które stanowi pomoc de minimis, zobowiązany jest do dostarczenia wraz                   z wnioskiem 
o udzielenie dotacji wszystkich zaświadczeń, oświadczeń oraz informacji o których mowa 
w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. 2018 r., poz. 362 tj z póź. zm.) lub informacji określonych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 
o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz.311 ze zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810). 

§ 7. 5. Nieruchomości, na które zgłoszono wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest muszą być 
ujęte w inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Żarów sporządzonej na potrzeby związane 
z przygotowaniem Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarów. Nie uwzględnienie 
tych nieruchomości w inwentaryzacji wyklucza je z możliwości starania się o uzyskanie dotacji. 
Inwentaryzacja gminna w formie spisu z natury była wykonywana w gminie Żarów w 2017 r. Jeżeli wyroby 
zawierające azbest nie są w niej ujęte, należy złożyć „Informację o wyrobach zawierających azbest”-wzór na 
podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. 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 2011r. Nr 8, poz. 31) oraz 
„Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”- wzór na podstawie 
załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 71, poz. 649). 

§ 7. 6. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia 
braków. Wnioski nie uzupełnione w wyznaczonym terminie zostają pozostawione bez rozpatrzenia. 

§ 7. 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest 
Wnioskodawca zostanie poinformowany o rozpoczęciu realizacji zadań. 

§ 7. 8. Jeżeli ilość wniosków i szacowana kwota dofinansowania z wstępnego naboru wniosków będzie 
przewyższać kwotę zaplanowanych i zabezpieczonych środków na ten cel, udzielenie dofinansowania będzie 
uwarunkowane następującymi kryteriami: terminem wpływu kompletnego wniosku do gminy, udzieleniem 
wsparcia ze środków publicznych oraz zakresem robót związanych z usuwaniem azbestu. W związku z tym 
pierwszeństwo mają wnioskodawcy ze zdemontowanym azbestem, osoby fizyczne dla których 
dofinansowanie nie jest pomocą de minimis, wybrane następnie w kolejności zgodnej z kolejnością wpływu 
wniosków do wyczerpania puli przeznaczonej na wykonanie zadania. 

załącznik nr 1 do Regulaminu 

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

(miejscowość, data) 

Burmistrz Miasta Żarów 

ul. Zamkowa 2 

58-130 Żarów 

Wniosek o dofinansowanie 

realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebez- 

piecznych zawierających azbest z terenu gminy Żarów 
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1. Dane wnioskodawcy: 
   
a) imię i nazwisko/ nazwa firmy*:  
   
b) adres:  
   
c) adres nieruchomości na której znajduje się azbest:  
   
d) obręb i numer ewidencyjny działki:  
   
e) numer telefonu kontaktowego:  
   
2. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują*: 
   
a) budynek mieszkalny/ gospodarczy/ garażowy/ produkcyjny/ biurowy/ altanę działkową/ wiatę 
   
b) inne  
   
3. Wyroby azbestowe stanowią*: 
   
a) pokrycie dachowe/ płyty elewacyjne/ 
   
b) inne (jakie)  
   
4. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje*: 
   
a) demontaż płyt dachowych – płaskich/ falistych 
   
b) demontaż płyt elewacyjnych – płaskich/ falistych 
   
c) zabezpieczenie i odbiór z nieruchomości już zdemontowanych i złożonych na nieruchomości wy- 
 robów zawierających azbest w postaci 
   
5. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest  
 [m2]:  

Oświadczam, że: 

•Prowadzę działalność gospodarczą / nie prowadzę działalności gospodarczej *. 

•Prowadzę gospodarstwo rolne / nie prowadzę gospodarstwa rolnego*. 

•Dostarczę kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem ma-teriałów 
budowlanych zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. 

•Wyrażam zgodę na wejście wykonawcy zajmującej się usuwaniem i transportem odpadów za-wierających 
azbest na teren mojej posesji. 

•Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej nieruchomości przez pracownika Urzę-du Gminy 
Żarów w celu stwierdzenia, czy przedsięwzięcie związane z usuwaniem wyrobów za-wierających azbest zostało 
zrealizowane prawidłowo. 

•Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy Żarów niezbędnych 
w zakresie realizacji niniejszego wniosku. 

……………………………………..…………… 
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czytelny podpis/y 

 
*właściwe podkreślić 

Załączniki do wniosku: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości W przypadku nieru-chomości, do której tytuł 
prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę wszystkich właścicieli. 

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest zgodnie - wzór na podstawie za-łącznika nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. 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 2011r. Nr 8, poz. 31) 

3. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis/de minimis w rolnictwie, jakie podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą/rolnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – dotyczy tylko pod-
miotów prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników jeżeli usunięcie wyrobów zawierających azbest 
miało miejsce lub ma miejsce z budynków zwią-zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub 
działalnością rolniczą. 

4. Informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowa-dzących działalność 
gospodarczą, wg wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedsta-wianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 nr 53 poz. 311) - 
dotyczy tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą je-żeli usunięcie wyrobów zawierających azbest 
miało miejsce lub ma miejsce 

z budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

5. Informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, wg wzo-ru określonego 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010 nr 121 poz. 810) – dotyczy tylko 
rolników jeżeli usunięcie wyrobów zawierających azbest miało miejsce lub ma miejsce z budynków związanych 
z prowadzeniem działalności rolniczej. 

Uwaga 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z realizacją usuwania wyrobów azbestowych. Podjęcie przez 
gminę Żarów działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku gminy o udzielenie 
dofinansowania przez Woje-wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Ponadto 
przewiduje się weryfikację złożonych wniosków.
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