
 
 
Uchwała Nr XXXIII/245/09 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 19 marca 2009 roku  
 
w sprawie: zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i 
utylizacji elementów i materiałów  zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na 
terenie Gminy Drezdenko ze środków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U 
z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm. oraz art.408 w związku z art.406 ust.1 pkt6 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U z 2008r Nr25, poz.150 
z późn. zm.) uchwala się co następuje : 
 
 
 
§1.Ustala się , że środki finansowe pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej mogą być przeznaczone na usuwanie i utylizację elementów i materiałów 
zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Miasta i Gminy Drezdenko. 
 
§2.Zwrot kosztów ma charakter jednorazowy i dotyczy zadań obejmujących usuwanie i utylizację 
elementów i materiałów zawierających azbest  z obiektów budowlanych zlokalizowanych na 
terenie gminy Drezdenko. 
§3.1. Ubiegającym się o zwrot kosztów poniesionych na realizację zadań określonych w §2 może 
być osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego, zlokalizowanego na 
terenie gminy Drezdenko. 
2.O zwrot kosztów może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa w części, w której 
właścicielami są osoby fizyczne. Wniosek składa zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona 
pisemnie przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości 
3. O zwrot kosztów poniesionych nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w których prowadzona 
jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie 
działalności gospodarczej (tj. z 2007r Dz.U.Nr 155 poz.1095 z późn. zm.) 
4. Dofinansowanie kosztów inwestycji, o którym mowa w §3 niniejszej uchwały ma miejsce 
niezależnie od uzyskania przez wnioskodawcę wsparcia finansowego z innych źródeł. 
 
§4.Prace związane z demontażem i transportem elementów i materiałów zawierających azbest 
mogą realizować jedynie podmioty, które posiadają dokumenty wymagane na podstawie ustawy 
z dnia 27kwietnia 2001r o odpadach (tj. z 2007r Dz.U. Nr 39 poz.251 z późn. zm.)  i przepisów 
wykonawczych: 
1)decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
2)zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, 
wydane przez organ właściwy w sprawach ochrony środowiska. 
 
§5.Zasady udzielania dofinansowania 
1.Przed rozpoczęciem realizacji zadań określonych w §2 ubiegający się o zwrot kosztów 
zobowiązany jest do złożenia w Referacie Gospodarki Gminnej wniosku wraz z następującymi 
załącznikami: 
1)kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z 
którego będą usuwane elementy lub materiały zawierające azbest. W przypadku  gdy do obiektu 
budowlanego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich  
współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów lub materiałów 
zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej- uchwałę wspólnoty. 
2)pisemną zgodę właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac w przypadku gdy 
wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własności. 



3)kopię umowy zawartej z podmiotem określonym w §4 niniejszej uchwały, na wykonanie prac 
związanych z usuwaniem elementów lub materiałów zawierających azbest 
4)kopię zgłoszenia zamiaru usunięcia z obiektu budowlanego elementów lub materiałów 
zawierających azbest, dokonanego  w Starostwie Strzelecko-drezdeneckim w Strzelcach Kraj. na 
30 dni przed wykonaniem zadania, na którym widnieje pieczęć wpływu. 
5)Nazwa banku i nr konta na które ma być przekazane dofinansowanie. 
2.Wzór wniosku o dofinansowanie  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
3.Jeżeli wniosek nie wymaga uzupełnienia oraz spełnia wszystkie warunki, określone niniejszą 
uchwałą wnioskodawca  jest informowany  w terminie 14 dni licząc od daty złożenia wniosku, że 
prace zgłoszone we wniosku zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Określenie kwoty 
dofinansowania, która zostanie wypłacona po zakończeniu prac oraz szczegółowe uzgodnienia 
wykonania prac dofinansowanych, określone są każdorazowo w umowie o dofinansowanie 
zawieranej przez burmistrza z wnioskodawcą. 
4.Jeżeli wniosek jest złożony bez wymaganych załączników i nie uzupełniony w terminie 7 dni od 
wezwania , zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. 
§6.1.Po zakończeniu inwestycji określonych w §2 wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia 
w Referacie Gospodarki Gminnej Urzędu Miasta i Gminy w Drezdenku w terminie do dnia 15 
listopada danego roku kalendarzowego następujących dokumentów: 
1)kopii protokołu odbioru robót sporządzonego przez wykonawcę robót przy udziale właściciela 
budynku, 
2)kopii karty przekazania odpadów do unieszkodliwienia, 
3)kopii dowodów księgowych (faktury VAT lub rachunki) za demontaż, utylizację odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest 
4)kopię zawiadomienia o zakończeniu robót poświadczoną przez właściwy organ administracji 
architektoniczno-budowlanej 
2.W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, w terminie uzgodnionym z 
wnioskodawcą, przedstawiciel urzędu dokonuje oględzin inwestycji sporządzając z tej czynności 
protokół. 
§7. 1.Burmistrz lub upoważniony przez niego pracownik urzędu ma prawo kontroli zadania 
objętej dofinansowaniem, na każdym etapie jej realizacji. 
2.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji prac przyjętych do dofinansowania na 
podstawie postanowień niniejszej uchwały , burmistrz może odstąpić od umowy o 
dofinansowanie, o której mowa w §2 uchwały. 
 
§8.1. Wnioski o których mowa w §5 będą realizowane według kolejności ich złożenia, aż do 
wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy. 
2.Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą 
rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku następnym. 
§9.1.Dofinansowanie dla jednego wnioskodawcy udzielane jest w wysokości  50% kosztów prac 
wymienionych w §2 nie więcej jednak niż 2.000zł (dwa tysiące złotych) i 3.000zł (trzy tysiące 
złotych w przypadku wspólnot. 
 
§10.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 
 
§11.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Drezdenku 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XXXIII/245/09 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 19 marca 2009 roku  
 

WNIOSEK 
O zwrot kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów 
i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie  Miasta i 
gminy Drezdenko ze środków Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

UWAGA WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM ! 
 
Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Drezdenku 
określony został na stronie 2 wniosku. 

1.Imię i Nazwisko wnioskodawcy 
………………………………………………………………………………………………………….…………… 
2.Adres zameldowania wnioskodawcy 
Ulica ……………………………………Nr domu …………… Nr mieszkania……………….…………….... 
Kod pocztowy ………………….. Miejscowość …………………………………………........................ 
Tel. stacjonarny…………………… tel. komórkowy…………………………. e-mail ….……………….... 
3.Lokalizacja planowanych prac…………………………………….………………………………….….….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………... 
4.Charakterystyka prac (np. demontaż płyt dachowych, demontaż płyt elewacyjnych, inne jakie) 
…………………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………..……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
………………………………………………………………………..…………………………………………….. 
5.Planowana ilość wytwarzanych wyrobów zawierających azbest (m2 lub kg )…………………. 
6.Planowany termin realizacji prac………………………………………………..………………….  

 

Data i podpis wnioskodawcy ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Drezdenku: 
w Referacie Gospodarki Gminnej (ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko                                      
Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Drezdenku. 

W przypadku dokumentów przedkładanych w postaci kopii, zastrzega się konieczność okazania 
oryginału dokumentu do wglądu. 

I.JAKO ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 
1)kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z 
którego będą usuwane elementy lub materiały zawierające azbest. W przypadku  gdy do obiektu 
budowlanego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich  
współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów lub materiałów 
zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej- uchwałę wspólnoty. 
2)pisemną zgodę właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac w przypadku gdy 
wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własności. 
3)kopię umowy na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów lub materiałów 
zawierających azbest zawartej z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie wymagane na 
podstawie ustawy o odpadach i przepisów wykonawczych decyzję zatwierdzającą program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub/i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
transportu odpadów niebezpiecznych , wydane przez organ właściwy w sprawach ochrony 
środowiska, 
4)kopię zgłoszenia zamiaru usunięcia z obiektu budowlanego elementów lub materiałów 
zawierających azbest, dokonanego  w Starostwie Strzelecko-drezdeneckim w Strzelcach Kraj. na 
30 dni przed wykonaniem zadania, na którym widnieje pieczęć wpływu. 
5)Nazwa banku i nr konta na które ma być przekazane dofinansowanie. 
 
II.PRZY PODPISANIU UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ: 
1. dowód tożsamości (do wglądu), 
 
III. DO ROZLICZENIA UMOWY (PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH): 
wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w Referacie Gospodarki Gminnej Urzędu Miasta i 
Gminy w Drezdenku w terminie do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego następujących 
dokumentów: 
1)kopii protokołu odbioru robót sporządzonego przez wykonawcę robót przy udziale właściciela 
budynku, 
2)kopii karty przekazania odpadów do unieszkodliwienia, 
3)kopii dowodów księgowych (faktury VAT lub rachunki) za demontaż, utylizację odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest. 
4)kopię zawiadomienia o zakończeniu robót poświadczoną przez właściwy organ administracji 
architektoniczno-budowlanej. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie 
 
Uchwała w sprawie :zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na 
usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów  zawierających azbest z obiektów budowlanych 
położonych na terenie Gminy Drezdenko ze środków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej ma na celu zachęcić właścicieli nieruchomości, na których znajdują się 
elementy i materiały zawierające azbest do ich demontażu i zastępowania innymi wyrobami nie 
stanowiącymi zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz środowiska. 
Zgodnie bowiem z art. 406  ust.1 pkt 6 ustawy prawo ochrony środowiska, środki gminnych 
funduszy przeznacza się na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochronę 
powierzchni ziemi a dofinansowanie może nastąpić z gminnego funduszu w formie dotacji jak 
stanowi art.408 cytowanej ustawy. 
Nadmieniam, że w załączniku nr 8 do uchwały  nr XXX/2008/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z 
dnia 22 grudnia 2008r w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczona jest kwota w wysokości 35.000 zł na 
dofinansowanie dla osób fizycznych zadań polegających na usuwaniu i utylizacji azbestu z 
obiektów budowlanych. 
 


