
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 
WÓJTA GMINY KURÓW 
z dnia 20 kwietnia 2018 r. 

 
 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurów  w  2018 r. 
 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), a także  w związku z realizacją zadania zawartego w 
przyjętym przez Radę Gminy Kurów uchwałą Nr XXIII/219/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. 
„Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kurów na lata 2017-2032” 

 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 

Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurów  w  2018 r.”,  
przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest” umieszczonego w „Planie rzeczowo-finansowym dotacji WFOŚiGW w Lublinie” na 
rok 2018, w brzmieniu  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. ochrony środowiska. 
 

§ 3. 
Traci moc zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Kurów z dnia  2 marca 2017  r. 
 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
         
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Załącznik do Zarządzenia  Nr 26/2018 

Wójta Gminy Kurów 
z dnia 20 kwietnia 2018  r. 

 
R E G U L A M I N 

 
przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurów  w  2018 r. 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji na realizację przedsięwzięć związanych  

z likwidacją pokryć dachowych w postaci płyt płaskich i falistych oraz elewacji zawierających 
azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych  zlokalizowanych na terenie 
gminy Kurów. 

2. Przez udzielenie dotacji rozumie się brak poniesienia przez wnioskodawcę kosztów  wykonania 
następujących prac tj. demontażu, pakowania, transportu, odbioru i unieszkodliwienia wyrobów 
zawierających azbest. 

3. Pomocy udziela się osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2017 r., poz. 2168 z późn. 
zm.). 

4. Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów azbestowych obejmuje 100% kosztów 
udokumentowanych kosztów wynikających z realizacji w/w zadania po jego zakończeniu, ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie , 
oparciu o: „Plan rzeczowo-finansowy dotacji ze środków WFOŚiGW w Lublinie” 

§ 2 
1. Dotacji będą podlegały koszty prac za realizację zadania obejmującą:  

− rozbiórkę pokrycia dachowego lub elewacji z płyt zawierających azbest,  
− zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie z obowiązującymi przepisami- 

foliowanie, 
− załadunek odpadów azbestowych i ich transport na składowisko odpadów niebezpiecznych, 
− unieszkodliwienie odpadów poprzez ich zeskładowanie na składowisku odpadów 

niebezpiecznych, 
− oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego. 

2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się: 
− osoby fizyczne będące właścicielami lub mające tytuł prawny do władania nieruchomością na 

podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, najmu lub innej formy korzystania z nieruchomości 
zlokalizowanej na terenie gminy Kurów z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest i nie będzie 
wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.). 

− wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne. 
3. Dotacją mogą być objęte prace związane z pakowaniem, transportem i unieszkodliwianiem 

odpadów zawierających azbest zmagazynowanych na posesjach w przypadku, udokumentowania 
przez właściciela odpadów wykonania prac rozbiórkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów  
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 
r., Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) lub złożenia przez właściciela odpadów oświadczenia o wykonaniu 
tych prac przed wejściem w życie w/w rozporządzenia – oświadczenie - załącznik nr 4 do 
regulaminu.  

4. Dotacją mogą być objęte prace związane z usuwaniem odpadów azbestowych, które powstały 
wskutek drastycznych zjawisk meteorologicznych (huragan, opady śniegu itp.). Warunkiem 
akceptacji ww. kosztów będzie protokół z opisem zdarzenia losowego sporządzony i podpisany 
przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Kurów i właściciela obiektu.  



5. Realizacja zadania prowadzona będzie przez Urząd Gminy Kurów na podstawie 
zakwalifikowanych złożonych wniosków, przy udziale specjalistycznej firmy posiadającej 
odpowiednie zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających 
azbest. 

6. Wykonawca /specjalistyczna firma/ całości prac związanych z demontażem wyrobów 
azbestowych oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych 
pochodzących od zainteresowanych osób fizycznych z terenu gminy Kurów zostanie wyłoniony 
przez Gminę Kurów z zachowaniem przepisów ustawy z dn. 29.01.2004 r.  Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

7. Dotacji będą podlegały prace wykonane tylko i wyłącznie przez wyłonionego Wykonawcę,  
z którym Gmina Kurów zawrze umowę, w której określi m.in. ryczałtową cenę za poszczególne 
czynności tzn. demontaż eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz 
unieszkodliwienie odpadów azbestowych (z transportem). 

8. Przed przystąpieniem do realizacji zadania zostanie przeprowadzona wizja lokalna na 
nieruchomości Wnioskodawcy w jego obecności oraz w obecności pracownika(-ów) Urzędu 
Gminy Kurów oraz przedstawiciela Wykonawcy, z której sporządzony zostanie stosowny 
protokół. W protokole zostanie zidentyfikowany: rodzaj i ilości elementów zawierających azbest – 
załącznik Nr 6 do regulaminu.  

9. W przypadku różnicy w rodzaju i ilości wyrobów azbestowych pomiędzy danymi zawartymi we 
wniosku, a stanem rzeczywistym będzie brany pod uwagę sporządzony protokół. W przypadku, 
gdy znana jest tylko powierzchnia płyt w m2, zostanie ona przeliczona na masę stosując 
przelicznik: 0,013 Mg/m2. 

10. Odmowa podpisania protokołu prac przez Wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem 
wniosku bez rozpatrzenia. Po pozytywnej akceptacji wniosku można rozpocząć prace związane z 
likwidacją wyrobów azbestowych. 

11. Gmina dokona zapłaty należności Wykonawcy usługi w wysokości określonej wystawioną przez 
niego fakturą(-ami) VAT, na podstawie protokołów odbioru końcowego robót sporządzonych dla 
każdego Wnioskodawcy i karty przekazania odpadów. 

12. Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest realizacja przedsięwzięcia do dnia 15 września 
2018 r.  

13. Dokładny termin rozpoczęcia prac, o których mowa w Rozdziale I § 2 ust. 1 Regulaminu, ustala 
bezpośrednio Wykonawca prac z Wnioskodawcą. W przypadku gdy Wnioskodawca uporczywie 
odmawia lub zwleka, pomimo ponagleń, z ustaleniem terminu realizacji prac, tak dalece iż 
zagrożony jest termin realizacji przedsięwzięcia, jego wniosek zostaje skreślony z listy wniosków 
i zastąpiony kolejnym wnioskiem z ewentualnej listy rezerwowej. 

14. Niedotrzymanie terminów skutkować będzie odmową udzielenia dotacji. 
15. Dotacja nie obejmuje: 

− kosztów poniesionych przez osoby fizyczne, które we własnym zakresie dokonały 
demontażu i przekazały odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub 
elewacji budynków do unieszkodliwienia, 

− kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub 
elewacyjnych, 

− kosztów poniesionych na wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów i uzgodnień, 
− zwrotu kosztów poniesionych na przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem podpisania 

umowy  
16. Dotację przyznaje się tylko raz dla danego obiektu budowlanego.  
17. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które zdemontują wyroby zawierające azbest z 

pominięciem trybu przewidzianym w niniejszym regulaminie. 
 

II.  Postanowienia szczegółowe 
 

1. Zasady udzielania dotacji 

§ 1 
1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o  dotację jest: 



a) złożenie wniosku o dotację do Urzędu Gminy Kurów – (załącznik Nr 1 do niniejszego 
regulaminu) wraz z następującymi załącznikami: 

− dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w związku z 
wykonywaniem prac objętych wnioskiem (do wglądu): 

 (np. aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, aktualny wypis z rejestru gruntów, 
 umowa użyczenia, dzierżawy albo zgoda właściciela/właścicieli na dysponowanie 
 nieruchomością w związku z wykonywaniem prac objętych wnioskiem), 
− aktualna „informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania”  

(na podstawie § 10 rozporządzenia 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) – druk Załącznik Nr 2 do regulaminu, 

− „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” 
wykonana zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia 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. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z 
późn. zm.) – druk załącznik Nr 3 do regulaminu, 

− kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z wymianą pokrycia 
dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji 
dachu złożonego do organu administracji architektoniczno-budowlanego - Starostwa 
Powiatowego w Puławach, (wymagane na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub 
kopia pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmiana konstrukcji więźby dachowej) 
wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynku/ów będących 
przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku usunięcia płyt azbestowo-cementowych, 
pochodzących z demontażu pokryć dachowych przed wejściem w życie rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 71 poz. 649). 

− w przypadku odpadów azbestowych zmagazynowanych na posesjach przed 06.05.2004 r. 
oświadczenie właściciela odpadów o wykonaniu tych prac przed wejściem w życie w/w 
rozporządzenia – druk załącznik nr 4 do regulaminu, 

− w przypadku odpadów azbestowych zmagazynowanych na posesjach po 06.05.2004 r. 
dokumenty dotyczące wykonania prac rozbiórkowych - oświadczenie wykonawcy demontażu-  
zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia 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. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) druk załącznik 
nr 5 do regulaminu, 

b) Wykonawca prac przedłoży do Urzędu Gminy po zakończeniu prac następujące dokumenty:  
− kopia oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu /obiektu/ z 

pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych 
[stosownie do § 8 ust. 3 rozporządzenia 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. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)]. 
Oświadczenie to należy przechowywać przez okres co najmniej 5 lat (oryginał, dla właściciela 
nieruchomości – kserokopia /oryginał do wglądu/) - druk załącznik Nr 5  do regulaminu. 

− protokół odbioru końcowego robót sporządzony przez wykonawcę usługi i  podpisany przez 
osobę posiadającą uprawnienia budowlane odpowiednie do realizowanego zadania z 
identyfikacją obiektów, z których nastąpił demontaż wyrobu azbestowego – oryginał do 
wglądu,  

− udokumentowanie zdeponowania odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w 
postaci imiennej karty przekazania odpadu - określonej w ustawie o odpadach, wystawionej 
przez Wykonawcę robót – kserokopia (oryginał do wglądu) 

 



Dokumenty składa się w jednym egzemplarzu, w przypadku kserokopii dokumentów 
wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności 
kserokopii z oryginałem. 

 

2. Składanie i rozpatrywanie wniosków 

§ 1 
1) Druki wniosków o przyznanie dotacji dostępne będą w Urzędzie Gminy Kurów i na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Kurów http://bip.kurow.eu oraz http://kurow.eu  
2) Termin naboru wniosków na rok 2018 będzie podany do publicznej wiadomości w formie 

ogłoszenia.  
3) Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie, 

rozpatrywane będą przez pracownika(-ów) Urzędu Gminy Kurów, wg kolejności numerów 
rejestrowych, aż do wyczerpania limitu zabezpieczonych środków z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2018. 

4) Wnioski przyjmowane są w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Kurów. Każdy wniosek 
otrzymuje kolejny numer rejestrowy, zgodnie z kolejnością ich wpływu.  

5) Wnioski nie kompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. 
6) Wnioskodawca zostanie poinformowany i wezwany do uzupełnienia wniosku niekompletnego 

i/lub zawierającego błędy. Do czasu złożenia uzupełnień i/lub poprawek, wniosek nie podlega 
rozpatrzeniu. 

7) Wnioski i/lub uzupełnienia do wniosków złożone po terminie składania wniosków zawartym w 
ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu. 

8) W przypadku nie złożenia właściwych uzupełnień i/lub poprawek do upływu terminu składania 
wniosków określonym w ogłoszeniu o naborze, wniosek, zostaje skreślony z listy 
zarejestrowanych wniosków. Tylko wnioski kompletne podlegają realizacji. 

9) Urząd Gminy Kurów zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych we wniosku (w tym 
między innymi prawa do dysponowania nieruchomością) w dostępnych rejestrach. 

10) Wnioski będą realizowane w kolejności wynikającej z nadanych numerów rejestrowych do 
wysokości środków finansowych przyznanych Gminie Kurów przez WFOŚiGW w Lublinie,  
z zastrzeżeniem punktu 8. 

11) Wnioski kompletne, które nie zostaną zakwalifikowane do dofinansowania z powodu wyczerpania 
przyznanych środków finansowych, tworzą listę rezerwową, z zastrzeżeniem punktu 8. 

12) Wnioskodawca może wycofać wniosek przed upływem terminu składania wniosków lub 
zrezygnować z ubiegania się o dofinansowanie po zakwalifikowaniu jego wniosku do realizacji. 
W takim przypadku jego wniosek zostaje skreślony z listy i zastąpiony kolejnym wnioskiem  
z ewentualnej listy rezerwowej.  

13) Gmina Kurów zastrzega sobie prawo do realizacji wniosków z listy rezerwowej poza kolejnością 
wynikającą z nadanych numerów rejestrowych tylko i wyłącznie w przypadku, gdy pozostały do 
wykorzystania limit środków finansowych nie pozwala na realizację kolejnego wniosku,  
a następny w kolejności wniosek lub wnioski mieszczą się w dostępnym limicie. 

14) Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu wyczerpania środków finansowych, będą 
realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z prowadzonym rejestrem.  
W przypadku dużej ilości wniosków i braku wystarczających środków finansowych 
pierwszeństwo posiadają osoby, które jeszcze nie skorzystały z dotacji oraz te, które złożyły 
wnioski w roku 2017, a nie skorzystały z dotacji z powodu wyczerpania środków finansowych. 

15) Zastrzega się prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień oraz przeprowadzenia kontroli obiektu 
budowlanego, w trakcie i po usunięciu wyrobów zawierających azbest. 

 

3. Kwota dofinansowania 

§ 1 
1) Łączna kwota dotacji nie może przekroczyć wysokości środków, zaplanowanych w budżecie 

gminy na dany rok oraz uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 



2) Środki finansowe z WFOŚiGW w Lublinie przeznaczone na dofinansowanie kosztów 
poniesionych na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest przekazane zostaną Gminie Kurów po przedłożeniu faktur(-y) VAT 
wystawionej(-ych) przez Wykonawcę, zgodnie z warunkami umowy. 

3) Kwotę dofinansowania przedsięwzięcia ustala się na podstawie łącznej wagi płyt zawierających 
azbest usuniętych z nieruchomości i przetransportowanych na uprawnione składowisko.  

4) W przypadku, gdy znana jest tylko powierzchnia płyt w m2, zostanie ona przeliczona na masę 
stosując przelicznik: 0,013 Mg/m2. 

 
§ 2 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Wójt 
Gminy Kurów. 

§ 3 
Regulamin  podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty: 

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów, 
b) na stronie internetowej http://kurow.eu oraz BIP Urzędu Gminy Kurów. 

 
§ 4  

Regulamin obowiązuje od dnia podpisania Zarządzenia przez Wójta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykaz załączników do  „Regulaminu przyznawania dofinansowania na realizację 
przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Kurów  w  2018 r.” 
 

1. Zał. Nr 1 - W N I O S E K o udzielanie dofinansowania na pokrycie kosztów 
związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości 
położonych na terenie gminy Kurów w 2018 r. 

2. Zał. Nr 2-  INFORMACJA o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
wykorzystywania  

3. Zał. Nr 3 – OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest. 

4. Zał. Nr 4 - OŚWIADCZENIE  właściciela odpadów azbestowych zmagazynowanych 
na posesjach przed 06.05.2004 r.  

5. Zał. Nr 5 – wzór OŚWIADCZENIA  wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz  
o oczyszczeniu terenu /obiektu/ z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 
technicznych i sanitarnych  

6. Zał. Nr  6 – PROTOKÓŁ  sporządzony z wizji lokalnej w terenie na nieruchomości 
Wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1 do  
„Regulaminu przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurów  w  2018 r.” 
 

Kurów, dn. …………........ 
wypełnia UG Kurów 

Data wpływu  
Numer rejestracyjny 
wniosku 

 

 
.......................................................                                                             
     (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 
......................................................... 
  (ulica/ nr domu/ nr mieszkania)                                                                                Wójt Gminy Kurów  
 
..........................................................                                                           ul. Lubelska 35 

(nr dowodu osobistego/ przez kogo wydany)                                                                       24-170 Kurów 
 
........................................................... 
             (nr telefonu)                                                                                                            

 
W N I O S E K 

 
o udzielanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurów  w  2018 r. 
  
 

I. CZĘŚĆ WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA  
 
1. Miejsce planowanych prac (lokalizacja eternitu): 

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

2. Numer ewidencyjny działki, nazwa obrębu, na której zlokalizowany jest azbest: 

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

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowany jest azbest: 

…………………………………………………………………………………………………... 

4. Rodzaj planowanych prac i miejsce występowania eternitu : 
€ demontaż i odbiór: 

�  budynek mieszkalny, ilość budynków ………… 

�  budynek gospodarczy / obora, stodoła, chlewnia/, ilość budynków ………… 

�  inne budynki /wiaty, garaże, komórki/, ilość budynków ………… 

�    wyłącznie odbiór: 

� eternit zdeponowany na działce gruntowej przed 06.05.2004 r. 

� eternit zdeponowany na działce gruntowej po 06.05.2004 r. 



5. Rodzaj wyrobów azbestowych i ich ilość [m2 lub kg]: 

€ płyty  azbestowo-cementowe:  
    �  znajdujące się na  budynku:  € płaskie …………… [m2]  

                                                            € faliste  ……………..[m2] 
 
          �  zgromadzone na działce gruntowej: € płaskie …………… [m2 lub kg]  
                                                                       € faliste  …………….. [m2 lub kg] 
 
€ płyty elewacyjne bądź inne wyroby azbestowe : ………………… [m2 lub kg] 

 

6. Planowany termin realizacji prac: ................................. 2018 r.                                              

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  

1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję  postanowienia „Regulaminu przyznawania 
dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Kurów  w  2018 r.” oraz, że znane mi są sposoby 
postępowania z odpadami zawierającymi azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami.  

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, której dotyczy wniosek nie jest prowadzona 
działalność gospodarcza. 

3. W przypadku zaistnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości objętej niniejszym 
wnioskiem, bądź powstania innych okoliczności mających wpływ na realizację 
niniejszego wniosku zobowiązuję się do poinformowania przeze mnie o tym fakcie 
organu realizującego zadanie udzielenia dotacji.  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym Wniosku 
do celów realizacji usługi usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z 
obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych gminy Kurów zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2016 r., poz. 
922 ze zm.). 

5. Wyrażam zgodę na wstęp na moją posesję i wykonywanie prac związanych z realizacją 
zadania przez wyłonionego Wykonawcę oraz na wstęp i dokonanie czynności kontrolnych 
dotyczących prawidłowości realizacji zadania przez upoważnionych pracowników Urzędu 
Gminy. 

6. Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż: 
1. administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy Kurów, ul. Lubelska 35,  

24-170 Kurów, 
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku, 
3. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 
4. moje dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. 
 
 
Potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem, że zawarte we wniosku dane są prawdziwe.  
                                                                                                 

............................................ 
(podpis wnioskodawcy) 

 



Załączniki:  
 aktualny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której 

znajdują się wyroby i/lub odpady zawierające azbest (do wglądu), a w przypadku 
współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli,  

 kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z wymianą pokrycia 
dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany 
konstrukcji dachu złożonego do organu administracji architektoniczno-budowlanego - 
Starostwa Powiatowego w Puławach, (wymagane na 21 dni przed planowanym 
rozpoczęciem robót) lub kopia pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu 
(zmiana konstrukcji więźby dachowej) wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z 
oznaczeniem budynku/ów będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku 
odbioru wyrobów już zdemontowanych), 

 w przypadku odpadów azbestowych zmagazynowanych na posesjach przed 
06.05.2004 r. oświadczenie właściciela odpadów o wykonaniu tych prac przed 
wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71 poz. 649 z późn. 
zm.), – druk załącznik Nr 4, 

 w przypadku odpadów azbestowych zmagazynowanych na posesjach po 06.05.2004 r. 
dokumenty dotyczące wykonania prac rozbiórkowych - oświadczenie wykonawcy 
demontażu-  zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia 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. z 2004 r., Nr 71, poz. 
649 z późn. zm.), 

  przedłożenie aktualnej „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
wykorzystywania (na podstawie § 10 rozporządzenia 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) – druk załącznik Nr 2, 

 przedłożenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest” wykonana zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia 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. z 2004 r.,  Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) - druk załącznik Nr 3 

 
 

 
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Kurów, ewentualnie przesłać pocztą na adres: 
Urząd Gminy Kurów,  
ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. CZĘŚĆ WYPEŁNIA PRACOWNIK URZ ĘDU: 
 
Opinia po formalnej weryfikacji wniosku: 
 
�  wniosek kompletny, opiniuję pozytywnie 

�  wniosek opiniuję negatywnie:     

   ...………………………………………………………………………………………………. 

(uzasadnienie)  
 

............................................................................... 
(data i podpis pracownika weryfikującego wnioski) 

 
 
CZĘŚĆ III – ZATWIERDZENIE 

Akceptacja Wójta Gminy Kurów ………………………………………………………………. 

 

CZĘŚĆ IV – POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC (wypełnia PRACOWNIK 

URZĘDU) 

�   wykonano  

�  nie wykonano 

...………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(uzasadnienie)  
 

 

Kurów, dnia ……………………... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do  
„Regulaminu przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurów  w  2018 r.” 
 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST 1) 

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2): 

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

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

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres: 

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

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

3. Rodzaj zabudowy3): ............................................................................................................................ 

4. Numer działki ewidencyjnej4): ............................................................................................................. 

5. Numer obrębu ewidencyjnego4): ......................................................................................................... 

6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): ..................................................................................................................... 

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

7. Ilość posiadanych wyrobów6): ............................................................................................................. 

8. Stopień pilności7): ............................................................................................................................... 

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8): 

a) nazwa i numer dokumentu: ........................................................................................................... 

b) data ostatniej aktualizacji: ............................................................................................................. 

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ......................................................................................... 

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6)..................... 
 

 ............................. 
                                                                                                                                                                                           (podpis) 
data ................................................... 

_______________ 
1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu. 
2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, 

gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości. 
3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno- 

gospodarczy, inny. 
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu. 
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
– płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 
– rury i złącza azbestowo-cementowe, 
– rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, 
– izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
– wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
– przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
– szczeliwa azbestowe, 
– taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
– wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
– papier, tektura, 
– drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 

19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włó- 
kien azbestu), 

– drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 
stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, 

– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie. 
6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km). 
7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia 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 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 
1089). 
8)Nie dotyczy osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej 
aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego 
terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej. 

 



Załącznik nr 3 do  
„Regulaminu przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurów  w  2018  r.” 
 

OCENA 
stanu i mo żliwo ści bezpiecznego u żytkowania wyrobów zawieraj ących azbest 

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 

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

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 

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

Rodzaj zabudowy1): ............................................................................................................................... 

Numer działki ewidencyjnej2): ................................................................................................................ 

Numer obrębu ewidencyjnego2): ........................................................................................................... 

Nazwa, rodzaj wyrobu3): .......................................................................................................................... 

Ilość wyrobów4): ...................................................................................................................................... 

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ....................................................................................... 
 
 
 

Grupa/ 
nr 

Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena 

1 2 3 4 
I Sposób zastosowania azbestu   
1 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 30  
2 Tynk zawierający azbest 30  
3 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) 25  
4 Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10  
II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem   
5 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60  
6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona 

struktura włókien 
30  

7 Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych 
ubytkach 

15  

8 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0  
III Możliwo ść uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem   
9 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 30  
10 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 15  
11 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10  
12 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10  
13 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0  
IV Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomiesz czeń użytkowych   
14 Bezpośrednio w pomieszczeniu 30  
15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25  
16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25  
17 Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 20  
18 Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 10  
19 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną 

powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym 
5  

 
 
 
 
 
 



 
 

20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń 
mieszkalnych)  

0  

V Wykorzystanie miejsca/obiektu/urz ądzenia budowlanego/instalacji przemy-  
słowej 

  

21 Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców 40  
22 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)  30  
23 Czasowe (np. domki rekreacyjne)  15  
24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)  5  
25 Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, 

wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)  
0  

SUMA PUNKTÓW OCENY  
STOPIEŃ PILNOŚCI  

 
 
UWAGA:  W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie 
zostanie 
wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko 
pozycję 
o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności: 
Stopie ń pilno ści I  od 120 punktów  
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie 
Stopie ń pilno ści II  od 95 do 115 punktów 
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku 
Stopie ń pilno ści III  do 90 punktów 
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat 
 

 
 
..................................... ..................................... 
Oceniający Właściciel/Zarządca 
(nazwisko i imię) (podpis) 
 
 
 
.....................................                                                                                                                   …....................................... 
(miejscowość, data)                                                                                                                     (adres lub pieczęć z adresem) 
 
 
 

Objaśnienia:  
 

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny. 
2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania 

azbestu. 
3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
– płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
– rury i złącza azbestowo-cementowe, 
– izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
– wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
– przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
– szczeliwa azbestowe, 
– taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
– wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
– papier, tektura, 
– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie. 

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego 
wyrobu (m2, m3, mb). 

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza 
ocena”. 

 
 

 



Załącznik nr 4 do  
„Regulaminu przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurów  w  2018 r.” 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 Oświadczam, że odpady azbestowe zgromadzone na mojej posesji powstały na skutek  

przeprowadzenia prac rozbiórkowych pokrycia dachowego wykonanego z materiału 

zawierającego azbest przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.,  

Nr 71,  poz. 649 z późn. zm.). 

 

 

 

Kurów, dn. ……………………             …..…………………………. 
         (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 5 do  
„Regulaminu przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurów  w  2018 r.” 
 

……………………………… 
         miejscowość, data  

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

   (imię, nazwisko i adres właściciela posesji  
      na której wykonywane były prace) 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
………………………………………………………..…………………………………………. 

(nazwa przedsiębiorcy lub  imię i nazwisko osoby dokonującej demontażu) 

wykonując prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, które znajdowały 

się na budynku (podać rodzaj budynku) ……………………………………………………  

położonym na terenie nieruchomości nr .………… w …………..……………..……………… 

w łącznej ilości (m2  i tony) ………………………………………………………………………                                                                      

 
oświadczam, że: 
 

1. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z należytą   

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (na podstawie § 8, ust. 

3 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn.. zm.). 

2. Teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest i jest  

wolny od pyłu azbestowego. 

 

 

…………………………………………. 
(data i podpis składającego oświadczenie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 6 do  
„Regulaminu przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kurów  w  2018 r.” 
 

PROTOKÓŁ 
 

sporządzony z wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej w dniu ………………….….. 2018 r.  

na nieruchomości (adres, nr ewid. działki) ……………….……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

stanowiącej własność …………………………………………………………………………... 

w sprawie: udzielenia dotacji dla osób fizycznych na realizację zadania: „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kurów”  
 

dotyczy wniosku z dnia  …………………..…….. 
 

W wizji uczestniczyli: 

1. ……………………………………………...…. - Wnioskodawca 

2. ………………………………………………… - Wykonawca zadania 

3. ………………………………………………… - Przedstawiciel Urzędu Gminy Kurów 

4. ………………………………………………… - Przedstawiciel Urzędu Gminy Kurów 

 

W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono co następuje: 

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Wnioskodawca wskazał budynek mieszkalny/gospodarczy*, 

z którego zostaną usunięte odpady azbestowe w postaci: płyt azbestowo-cementowych 

płaskich/falistych *, inne *……………………………………………………………………… 

W wyniku przeprowadzenia obmiaru ustalono ilość odpadów zawierających azbest 

przeznaczonych do demontażu, pakowania, transportu oraz przekazania do unieszkodliwiania. 

Powierzchnia /m2/ lub masa /Mg/ ………………………………………………………….... 

Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Wnioskodawca oświadczył, że akceptuje / nie akceptuje* niniejszy protokół. 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

4. …………………………………………………… 
*  - niepotrzebne skreśli  


