
ZARZĄDZENIE NR 36/2022 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 14 marca 2022 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 2022 r. poz. 559) 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 Gospodarki Komunalnej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 98/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania dofinansowania 
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarów. 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 36/2022 

Burmistrza Miasta Żarów 

z dnia 14 marca 2022 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. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób fizycznych. 

§ 2. Dofinansowana może być wyłącznie likwidacja wyrobów zawierających azbest ujętych w Bazie 
Azbestowej. 

§ 3. 1. Sfinansowane mogą być koszty pakowania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Nie 
będą dofinansowane koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz zakupem i wykonaniem 
nowego pokrycia dachowego. Dofinansowane prace w całości wykona we wskazanym terminie podmiot, o którym 
mowa w § 4.1 i §  4.2. 

§ 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 oraz po podpisaniu 
porozumienia Właściciela/Wnioskodawcy z Gminą Żarów.  

§ 3. 3. Wzór porozumienia określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

§ 3. 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gmina Żarów udzielą dofinansowania                    w wysokości 
maksymalnie 40 % kosztów kwalifikowanych (maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych to 700 zł za 
usunięcie 1 Mg wyrobów zawierających azbest). Procent dofinansowania i kwota kosztów kwalifikowanych 
wynika z warunków naboru WFOŚiGW. Nadmiarowe odpady (przewyższające wnioskowaną ilość) nie są objęte 
dotacją. Wszelkie koszty wykraczające poza dotację pokrywa Właściciel. Zwiększenie kosztu kwalifikowanego 
zadania (jeżeli cena usunięcia 1 Mg odpadu w wyniku zapytania ofertowego lub przetargu wyniesie więcej niż 
700 zł) nie stanowi podstawy do zwiększenia wartości przyznanej dotacji. Nie ma możliwości zwiększenia 
dofinansowania w trakcie/po wykonaniu zadania.  

§ 4. 1. Wykonawcą zadań obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Żarów będzie podmiot wybrany przez gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. W przypadku 
gdy tryb udzielenia zamówienia publicznego oparty jest na zapytaniu o cenę, gmina ma obowiązek umieszczenia 
takiego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.  

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

§ 5. Nie ma możliwości refinansowania wcześniej posienowych kosztów związanych z usuwaniem odpadów 
zawierających azbest. 

§ 6. Gmina Żarów będzie zawiadamiała o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów 
azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Żarów z terminem ich składania. 

§ 7. 1.  Właściciel nieruchomości planujący usunięcie odpadów azbestowych występuje z wnioskiem do 
Burmistrza Gminy Żarów o dofinansowanie tych prac. W przypadku współwłasności - załącza do wniosku 
pełnomocnictwo, udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania Wnioskodawcy 
w ramach dofinansowania oraz zgodę współwłaścicieli na wejście na teren nieruchomości przez Wykonawcę oraz 
przedstawiciela Gminy Żarów . 

§ 7. 2. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do Regulaminu.  

Id: 524CB6D1-8CD3-45EC-8584-F01E53C6747B. Podpisany Strona 1



§ 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. 2021 r., 
poz. 743 t.j.) 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 Miasta i 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). Taki wyrób zostanie 
wprowadzony do Bazy Azbestowej. 

§ 7. 6. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia 
braków. Wnioski nie uzupełnione w wyznaczonym terminie zostają pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski 
przesłane poza terminem naboru zostaną odesłane do Wnioskodawcy. 

§ 8. Jeżeli Właściciel składał wniosek o dofinansowanie w naborze w 2020 r. (w ramach regulaminu udzielania 
dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarów wprowadzonego zarządzeniem 
nr 98/2020 z dnia 17 lipca 2020 r.), jednak wniosek został rozpatrzony negatywnie ze względu na brak środków 
finansowych, a jest dalej zainteresowany dofinansowaniem, musi złożyć wniosek na nowym wzorze, 
w ogłoszonym bieżącym terminie naboru, jednak będzie miał pierwszeństwo zgodnie z kolejnością złożonego 
wniosku w 2020 r. 

§ 9. Złożenie wniosku o dofinansowanie 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 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. 
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Załącznik Nr 1 Regulaminu 

POROZUMIENIE Nr………….. 

Zawarte w dniu…………………., 

pomiędzy Gminą Żarów z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 58-130 Żarów zwaną w dalszej treści umowy GMINĄ, 
w imieniu której działa: 

................................– Burmistrz Miasta Żarów 

przy kontrasygnacie 

................................ - Skarbnika Gminy Żarów 

a: 

Właścicielem nieruchomości : 

adres: 

zwanym w treści dalej  WŁAŚCICIELEM  

o następującej treści: 

§ 1. 1. Niniejsze porozumienie, zwane dalej „Porozumieniem”, dotyczy przystąpienia do „Ogólnopolskiego 
programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na zasadach określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 
i gminy Żarów na lata 2017-2032”. 

2. Dofinansowaniu polegają prace związane z usuwaniem zdemontowanego azbestu z terenu nieruchomości 
zainteresowanych WŁAŚCICIELI, którzy złożyli kompletne, pozytywie zweryfikowane wnioski  
o dofinansowanie. 

§ 2. 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gmina Żarów udzielą dofinansowania w wysokości maximum 
40 % kosztów kwalifikowanych (maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych to 700 zł za usunięcie 1 Mg 
wyrobów zawierających azbest). Procent dofinansowania i kwota kosztów kwalifikowanych wynika z warunków 
naboru WFOŚiGW we Wrocławiu. Zwiększenie kosztu kwalifikowanego zadania (jeżeli cena usunięcia 1 Mg 
odpadu w wyniku zapytania ofertowego lub przetargu wyniesie więcej niż 700 zł) nie stanowi podstawy do 
zwiększenia wartości przyznanej dotacji. Nie ma możliwości zwiększenia dofinansowania w trakcie/po wykonaniu 
zadania. 

2. Wkład własny WŁAŚCICIELA wynosi minimum 60 % kosztów kwalifikowanych . 

3. W wyniku zapytania ofertowego ustalono kwotę, tj.…………...zł za usunięcie 1Mg wyrobów zawierających 
azbest. 

4. Za koszty kwalifikowane należy rozumieć koszty pakowania, transportu i utylizacji wyrobów/ odpadów 
zawierających azbest. Kosztami kwalifikowanymi nie są koszty związane z demontażem wyrobów zawierających 
azbest oraz zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. 

5. Kwota ………..…..za 1Mg azbestu stanowi wkład własny wniesiony przez WŁAŚCICIELA. 

6. Deklarowana we wniosku z dnia …………………..ilość azbestu do usunięcia, to:………........Mg; dopłata 
więc wynosi …………………….zł. 

7. Rozliczenie ilości wyrażonej w Mg odebranego azbestu, wynikać będzie z podpisanego przez 
WŁAŚCICIELA i WYKONAWCĘ protokołu odbioru wykonanej usługi – zadania w którym to protokole zawarta 
będzie faktyczna ilość odebranego azbestu. 

8. Na podstawie protokołu, nastąpi ostateczne rozliczenie z WŁAŚCICIELEM. Jeżeli ilość unieszkodliwionego 
azbestu będzie niższa niż wnioskowana, nastąpi zwrot nadpłaconej kwoty wyliczonej w § 2 pkt 6. Jeżeli ilość 
odpadów okaże się większa niż we wniosku, WŁAŚCICIEL dopłaci z własnych środków za nadmiarowe odpady 
w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia z Gminy. 
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9. Nadmiarowe odpady (przewyższające wnioskowaną ilość) nie są objęte dotacją. WŁAŚCICIEL pokryje 
wszystkie koszty wykraczające poza dotację. 

§ 3. W celu umożliwienia wejścia i wykonania prac związanych z usunięciem azbestu 
z terenu nieruchomości, WŁAŚCICIEL zobowiązuje się do udostępnienia wstępu na nią specjalistycznej firmie 
wyłonionej przez gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. W przypadku gdy tryb udzielenia 
zamówienia publicznego oparty jest na zapytaniu o cenę, gmina ma obowiązek umieszczenia takiego ogłoszenia 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. 1. WŁAŚCICIEL dokona wpłaty oszacowanej wartości wkładu własnego wynikającą z §2 pkt 6,   
na rachunek bankowy URZĘDU w terminie 7 dni od podpisania niniejszego porozumienia.   

2. Wpłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy nr ……………………………………………. 

3. Brak wpłaty w terminie spowoduje odstąpienie od umowy. Właściciel zostanie wykreślony z listy 
przekazanej do WFOŚiGW i Wykonawcy. Odpad nie zostanie odebrany. 

§ 5. Termin zakończenia realizacji zadania GMINA przewiduje na dzień ……………………….. 

§ 6. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, 
strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Gminy Żarów. 

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla GMINY, jeden dla 
WŁAŚCICIELA.  

      

………………………………….    …………………………………… 

 WŁAŚCICIEL      GMINA 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Burmistrz Miasta i Gminy Żarów 

Dane wnioskodawcy:    

a) imię i nazwisko/ nazwa firmy (w tym NIP i REGON 
firmowy) 

 

b) adres do korespondencji:  
c) adres nieruchomości na której znajduje się azbest:  
d) numer ewidencyjny działki:  
e) elektroniczny numer księgi wieczystej:  
f) numer telefonu kontaktowego:  

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie części kosztów związanych z realizacją zadania  polegającego na: 
pakowaniu, transporcie i unieszkodliwianiu falistych/płaskich* płyt azbestowo -cementowych pochodzących 
z prac demontażowo – rozbiórkowych. 

Ilość znajdujących się na terenie w/w nieruchomości odpadów zawierających azbest do usunięcia  wynosi 
………………………..…….Mg [ton] (1 tona = 1000 kg). 

(Przelicznik dla falistych płyt azbestowo - cementowych wynosi 15 kg/m2, masę odpadów należy przeliczyć 
biorąc pod uwagę rzeczywistą powierzchnię zdemontowanych płyt, uwzględniając ewentualne zakładki. 
Obliczenie masy biorąc pod uwagę samą powierzchnię dachu, z którego zdemontowano płyty azbestowe, może 
skutkować niedoszacowaniem wnioskowanej ilości odpadów.          W związku z brakiem możliwości zwiększenia 
dotacji w trakcie i po wykonaniu zadania wskazane jest zaokrąglenie w górę) 

W/w płyty zostały (lub zostaną do czasu realizacji zbiórki) zdemontowane z budynku mieszkalnego/ 
gospodarczego/ innego*.  

Oświadczam, że:  

1. Mam świadomość, iż dofinansowanie dotyczy maksymalnie 40 % kosztów kwalifikowanych 
(maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych to 700 zł za usunięcie 1 Mg odpadów). Nadmiarowe odpady 
(przewyższające wnioskowaną ilość) nie są objęte dotacją. WŁAŚCICIEL pokryje wszystkie koszty wykraczające 
poza dotację. Nie ma możliwości zwiększenia dofinansowania w trakcie/po wykonaniu zadania. 

2. Odpady pochodzą z miejsca prowadzenia działalności gospodarczej / Odpady nie pochodzą z miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej *. 

3. Odpady pochodzą z miejsca związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego / Odpady 
nie pochodzą z miejsca związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego * 

4. Wyrażam zgodę na wejście wykonawcy zajmującej się usuwaniem i transportem odpadów 
zawierających azbest na teren mojej posesji. 

5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej nieruchomości przez pracownika Urzędu 
Gminy Żarów w celu stwierdzenia, czy przedsięwzięcie związane z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest zostało zrealizowane prawidłowo.  

6. Odpady zawierające azbest pochodzą z prac rozbiórkowo – demontażowych i są już zdemontowane 
lub będą zdemontowane do czasu realizacji zbiórki. Oświadczam, że prace rozbiórkowo – demontażowe 
zostały/zostaną zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

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

…………..…………… 

czytelny podpis i data 

*właściwe podkreślić 

Załączniki do wniosku:  

•W przypadku braku elektronicznej księgi wieczystej dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 
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•W przypadku współwłasności - załącza się do wniosku pełnomocnictwo, udzielone przez wszystkich 
pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania Wnioskodawcy w ramach dofinansowania oraz zgodę 
współwłaścicieli na wejście na teren nieruchomości przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Gminy Żarów. 

•Informacja o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 
13 grudnia 2010 r. 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 2011 r. Nr 8, poz. 31). 

•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 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników jeżeli usunięcie wyrobów zawierających 
azbest miało miejsce lub ma miejsce z budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub 
działalnością rolniczą. 

•Informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą, wg wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w  sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - dotyczy tylko podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą jeżeli usunięcie wyrobów zawierających azbest miało miejsce lub ma 
miejsce z budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

•Informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis  w rolnictwie, wg wzoru określonego rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie  informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 
o pomoc de minimis w rolnictwie lub  rybołówstwie  - dotyczy tylko rolników jeżeli usunięcie wyrobów 
zawierających azbest miało miejsce lub ma miejsce z budynków związanych z prowadzeniem działalności 
rolniczej. 
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UZASADNIENIE 

 

Zmiana regulaminu jest związana ze zmianami w warunkach naboru WFOŚiGW we Wrocławiu o 

dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest (maksymalne 

dofinansowanie do 40 % kosztów kwalifikowanych do kwoty 700 zł dla gmin o wartości wskaźnika G 

określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000). 
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