
 
 

Uchwała nr XVII/113/2012 
Rady Gminy Sońsk  

z dnia 10 lutego 2012 roku 
 
 

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i 

utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Sońsk  

 

 
 
 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150  ze zm.) – Rada 

Gminy Sońsk uchwala, co następuje: 

 

 
§1 
 

1. Przyjmuje się „ Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i 

utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Sońsk”  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

2. Regulamin ma na celu wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych azbestu dla 

mieszkańców gminy poprzez bezpieczne usunięcie wyrobów zawierających azbest.  

 
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sońsk. 
 

 
§3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XVII/113/2012 
Rady Gminy Sońsk 
z dnia 10 lutego 2012 

 
 
 

REGULAMIN 
 

przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizacj ę azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Sońsk 
 

§ 1 
 

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć 
polegających na pokryciu kosztów związanych z demontażem płyt azbestowych, transportem i 
unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych  
z terenu Gminy Sońsk. 
2. Dotacje będą przyznawane osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej. 
3. Dofinansowanie przysługuje osobom mającym tytuł prawny do budynku/działki 
znajdującego się na terenie Gminy Sońsk w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji. 
4. Kwota dofinansowania wyliczana będzie na podstawie łącznej powierzchni wyrażonej w m² 
lub masy wyrażonej w Mg usuniętego odpadu zawierającego azbest z danej posesji i 
potwierdzonej w karcie przekazania odpadu na składowisko, przedłożonej przez wykonawcę 
usługi. 
5. Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z likwidacją odpadów azbestowych, tj. 
kosztów: demontażu pokryć dachowych zawierających azbest z obiektów budowlanych, 
usunięcia i unieszkodliwienia powstałych odpadów, w tym ich transport na przystosowane 
składowisko. 
6. W przypadku zdemontowanych płyt azbestowych lub zakupionych i nigdy 
niewykorzystanych, zmagazynowanych na posesji dofinansowanie polega na pokryciu kosztów 
transportu odpadów zawierających azbest na przystosowane składowisko i ich 
unieszkodliwienia. 
7. Wysokość dofinansowania zależy od ilości usuniętych odpadów azbestowych i stawki 
bazowej za i Mg. 
8. Pomoc finansowa na usuwanie azbestu jest przyznawana według kolejności wpływających 
wniosków aż do wyczerpania rocznego limitu środków. Wnioski niezrealizowane w danym 
roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być dofinansowane w roku następnym.  
9. Właścicielowi nieruchomości ubiegającemu się o dofinansowanie, którego wniosek nie 
został uwzględniony – nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 
10.  Środki są przekazywane po zakończeniu prac. 

     
§ 2 

 
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest: 

1. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji na prace związane z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu). 
2. Przedłożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania 
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 



3. Złożenie aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki oraz w 
przypadku współwłaścicieli zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację 
zadania. 
4. Przedłożenie kopii Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem 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. Nr 71 poz. 649). 
5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę budynku, bądź  
pozwolenie na budowę (wymagane w przypadku, gdy nastąpi zmiana elementów 
konstrukcyjnych obiektu) – wydane przez właściwy organ architektoniczno – budowlany 
(Starostwo Powiatowe). Zgłoszenia należy dokonać na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem 
robót. 
6. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 
02.07.2004  r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). 
7. Przeprowadzenie oględzin w terenie, przez powołaną komisję składającą się z pracowników 
Urzędu Gminy Sońsk. 
7. Zawarcie umowy cywilno-prawnej na dotację pomiędzy wnioskodawcą a Wójtem Gminy 
Sońsk. 
8. Demontaż i transport odpadów azbestowych przez uprawnioną firmę z jego 
unieszkodliwieniem włącznie. 
 

  § 3 
 

1. Wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia pisemnie Urzędu Gminy Sońsk o 
zakończeniu ww. prac oraz do przedłożenia w Urzędzie Gminy: 

 
a) informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania 
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)., 

b) Kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości 
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych 
przepisów technicznych i sanitarnych, 

c) Kopii „Karty odpadu” zawierającej informację o łącznej ilości usuniętych płyt azbestowo-
cementowych i przetransportowanych na przystosowane składowisko, 

d) Faktury VAT lub rachunku wystawionego przez uprawnionego przedsiębiorcę, który usuwał 
odpady zawierające azbest. 

 
§ 4 

 
1. Dofinansowaniem objęty jest koszt demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających 

azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji 
2. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie odbioru wyrobów zawierających azbest, które 

zostały zdemontowane lub zakupione i niewykorzystane – wyroby te muszą być zabezpieczone 
i przygotowane do transportu tj. szczelnie opakowane w folię polietylenową o grubości nie 
mniejszej niż 0,2 mm.  

3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć 
dachowych lub elewacji. 

4. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które we własnym zakresie wywiozły 
odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, których 



są właścicielami. 
 

§ 5 
 

Wypłacanie dotacji 
1. Komisja powołana zarządzeniem Wójta przy udziale Wnioskodawcy przeprowadzi 

oględziny obiektu, z którego został usunięty azbest i sporządza protokół odbioru wykonania 
zadania, 

2. Po stwierdzeniu wypełnienia warunków umowy, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o 
terminie i miejscu wypłaty dotacji, 

3. Kwotę dotacji ustala się na podstawie ilości odpadów zawierających azbest usuniętych z 
obiektów budowlanych i przetransportowanych na przystosowane składowisko, 

4. Wysokość dofinansowania o którym mowa w § 1 ust 5 i 6 uzależniona będzie od wysokości 
pozyskanych środków na ten cel. 

 
 
 
 


