
Zarządzenie Nr 6312021

Wójta Gminy Komarów-Osada

z dnia 1 lipca 2021 roku

w sprawie ,,Regulaminu udzielania dofinansowania osobom tizycznym

na usuwanie wyrobów zawieĄących azbest z nieruchomości położonych

na terenie Gminy Komarów_Osada".

Na podstawie ań. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.) w związku

z Uchwałą Nr XXl/11812012 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 17 grudnia

2012 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Komarów-Osada na lata 2012-2032", zarządzam, co następuje:

§1
Ustalam ,,Regulamin udzielania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie

wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy

Komarów-Osada", w brzmieniu stanowiąGym załącznik do zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3
Zarządzenie wchodziw zycie z dniem podpisania.

wóJ T/G MINy
mgr Wiełfffa śieńkowska



Załącznik
do Zanądzenia Nr 63/2021
Wojta Gminy Komarów-Osada
z dnia 1 lipca 2021 r.

REGULAMlN

udzielania dofinansowania osobom fizycznym

na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych

na terenie Gminy Komarów-Osada

l. PosTANoWIENlA oGoLNE

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb udzielania dofinansowania osobom

fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów

zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komarów-

Osada.

§2
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny

do nieruchomości połozonych na terenie Gminy Komarów-Osada, na której

znajdują się wyroby zawierające azbest, przy czym nieruchomośó ta nie może

byó wyko rzystywa n a d o p rowad zenia d ziała l ności g osp od a r czej.

2. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty związane z realizaĄą
przedsięwzięó polegających na:

1) usunięciu wyrobów zawierających azbest, poprzez likwidację pokryó

dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych

nalezących do osób fizycznych, poprzez wsparcie kosztów demontazu,

zbierania, transpońu oraz unieszkodliwiania odpadow zawierających azbest.

2) usunięciu wyrobów zawierających azbest zgromadzonych

na nieruchomościach należących do osób fizycznych, poprzez wsparcie

kosztów zbierania, transpońu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających

azbest.

3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem

nowego pokrycia dachowego oraz kosztów poniesionych w związku z usunięciem

wyrobów azbestowych we własnym zakresie.



1.

§3
Środki na udzietanie dofinansowania pochodzić będą z dotacji Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

pozyskanej przez Gminę Komarów-Osada w danym roku, a także z budżetu

Gminy Komarów-Osada.

Kwota dofinansowania przedsięwzięć wynosi 100% kosztów demontazu,

zbierania, transpońu i u n ieszkod liwian ia odpadów zawierających azbest.

Realizacja przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust, 2 Regulaminu odbywać się

będzie przez wykonawcę wybranego przez Gminę Komarów-Osada zgodnie

przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pożn, zm,).

ll. SKŁADANIE l RoZPATRYWANIE WNlosKoW

§4
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć określonych w § 2

ust. 2 jest złozenie w Urzędzie Gminy Komarów-Osada wniosku, stanowiącego

załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Do wniosku należy dołączyć:

o w przypadku prac obejmujących demontaz pokryć dachowych zawierających

azbest - kserokopię stosownego dokumentu wydanego przez właściwy organ

ad m in istracj i arch itekton iczn o-b udowlanej,

o w przypadku wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomości

po 06.05,2004 r. - oświadczenie Wykonawcy lub Wnioskodawcy

o przeprowadzeniu prac związanych z demontażem zgodnie z treścią § 8 ust. 3

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

2 kwietnia 2OO4 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uzytkowania

i usuwania wyrobów zawierającvch azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 , poz, 649

zpóżn, zm,), stanowiące załącznik Nr 2 do Regulaminu,

Druki wniosków wraz z Regulaminem będą dostępne w Urzędzie Gminy

Komarów-Osada oraz na stronie internetowej Gminy Komarów-Osada,

znajdującej się pod adresem: www.komarow.pl.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

. Osobiście w Urzędzie Gminy Komarów-Osada.

2.

3.

1.

2.

3.

4,



. Pocztą na adres: |Jrząd Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435

Komarów-Osada,

5. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich żożenia.
6. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

W przypadku nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, wniosek zostanie

odrzucony, Wniosek jest kompletny jezeli został właściwie wypełniony i zawiera
wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty pozwalające na jego

rozpatrzenie.

7, Liczba wybranych do realizacji wniosków uzależniona będzie od wysokości

środków pozyskanych ze źrodeł zewnętrznych w danym roku budżetowym.

8. O wyborze wniosków do realizacji wnioskodawcy zostaną poinformowani

pisemnie.

ll. WARUNKI UzYsKANlA DoFlNAsoWANlA

§5
1, Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zgodność złożonego wniosku

z wymaganiami niniejszego Regulaminu.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Komarów-

Osada, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel

w danym roku budzetowym.

Wnioskodawca w przypadku :

1) podania nieprawdziwych danych we wniosku,

2) rezygnaĄiz usunięcia wyrobów zawierających azbest,

3) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 4,

zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Gminę,

związanych z realizailą wniosku, które powstały po terminie przekazania
Wnioskodawcy informacji, iz jego wniosek został zakwalifikowany do realizacji.

W przypadku zaistnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości objętej

wnioskiem lub powstania dodatkowych okoliczności mających wpływ na realizację
zadania, Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym

fakcie Wójta Gminy Komarów-Osada,

Gmina Komarów-Osada zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli

w trakcie realizacji zadania oraz wykonania dokumentacji fotograficznĄ,

2.

3.

4.

5.



§6
Niniejszy Regulamin zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

Komarów-Osada, na stronie internetowej Gminy Komarów-Osada pod adresem:

www.komarow.pl, oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej prowadzonym przez Urząd

Gminy Komarów-Osada pod ad resem : www. komarowosada. bip. lubelskie. pl.



Załącznik nr 1
do ,,Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komarów-Osada"

Wójt Gminy Komarów-Osada
ul. Rynek 15
22,435 Komarów-Osada

WNlosEK
o udzielnie dofinansowania osobomfizycznym na usuwanie wyrobów zawierających azbest

z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komarów-Osada w roku 20.

1, Dane wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko............

b) dane do korespondencji

miejscowość .....,.. ulica nr domu

kod pocztowy .... ,......,....,,, poczta .. tel. kontaktowy ...........

2. Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest
miejscowośc .,.,ulica ........nrdomu

numer ewidencyjny działki numer obrębu,..,....... nazwa obrębu

3. Rodzaj oraz ilość wyrobów zawierających azbest:

! OuOyn"k mieszkalny i/lub gospodarczy, ilość budynkow

ilośó wyrobów zawierających azbest .......... ffi',

" wymagany załącznik do wniosku :

Kserokopia sfosownego dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji
a rc h ite kto n i cz n o-b u dowl a n ej.

! wyroOy azbestowe zdeponowany na działce gruntowej przed 6.05.2004 r,

ilość wyrobów zawierających azbest ... ... ,,, , ffi',

! *yroby azbestowe zdeponowane na działce gruntowej p 6.05.2004 r.

ilość wyrobów zawieĘących azbest .......... fr",

* wymaoany załącznik do wniosku:

Oświadczenie Wykonawcy lub Wnioskodawcy o przeprowadzeniu prac związanych
z demontażem zgodnie z § 8 usf, 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobow zawierających azbest (Dz, U. Nr 71, poz. 649, z póżn. zm,) (nie dotyczy
przypadku demontażu pokryć dachowych przed 6.05,2004 r.).



Ja niżej podpisany/a....,....,. ..oświadczam,że:

1) Jestem uprawniony/a do złożenia niniejszego wniosku oraz posiadam prawo
do dysponowania nieruchomością, której dotyczy wniosek, na cele związane
z realizaĄązadania pn,: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest",

2) Zapoznałem/am się z treścią ,,Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości połozonych na terenie Gminy
Komarów-Osada" i akceptuję wszystkie postanowienia w nim zawarte, w tym
w szczególności dotyczące dopuszczalności obciążania mnie kosztami poniesionymi
przezgminę w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.

3) Na terenie nieruchomości, której dotyczy wniosek nie jest prowadzona działalność
gospodarcza.

(data i podpis Wnioskodawcy)

KLAUZULA lNFORMACYJNA
Na podstawie ań, 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46^ruE (Dz,U.UE.L. z2016r. Nr 119, s,1 ze zm,) - dalej: ,,RODO'
informuję, ze:

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Komarów-Osada, ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada, kontakt: poczta@komarow. pl, tel. (84) 6 1 5-3 1 -02.

2) Administrator wyznaczył lnspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za poŚrednictwem ądresu email: inspektor@cbi24,pl lub pisemnie na adres
Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań
dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest, jak równiez w celu realizaĄi
praw oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa (ań. 6 ust, 1 lit. c
RoDo).

4) Państwa dane osobowe będą pzetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych, w tym pzepisów archiwalnych,

5) Państwa dane nie będą pzetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegac profilowaniu.

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Nonruegię, Liechtenstein i lslandię).

7) \N związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwazania danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwazanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);

Podanie plzez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizaĄi celu, o którym mowa w punkcie 3.
Państwa dane mogą zostać pzekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie
umowy powierzenia pzetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

a)
b)
c)
d)

8)

9)



ocENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawleĘących azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenie budowlanego/instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy1): ,.. ...

Numer działki ewidencyjnej2): ..

Numer obrębu ewidencyjnego2).

Nazwa, rodzaj wyrobu3) :

llość wyrobowa): .......,.

Data sporządzenia poprzedniej ocenysl,

Grupa /
nr

Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena

1 2 3 4
l Sposób zastosowania azbestu

1 Powierzchnia pokryta masą natryskowąz azbestem (torkret) 30

2 Tynk zawierający azbest 30

3 Lekkie pĘty izolacyjne z azbestem (cięzar obj. < 1.000 kg/m3) 25

4 Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10

ll Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

5 Duźe uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60

6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania),
naruszona stru ktura włókien

30

7 Scisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej
duzvch ubvtkach

15

8 Warstwa zabezpieczaląca bez u szkodzeń 0

lll Możliwość 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 \Ą/yrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10

13 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0

lV Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń
użvtkowvch

14 Bezpośred nio w pomieszczeniu 30

15 Zazawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25

16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25

17 Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 20

1B Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) ,l0



19 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem
wentvlacvinvm

5

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

0

V Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/
instaIacii przemvsłowei

21 Regularne przez dzieci, młodzież lub spońowców 40

22 Stałe lub częste (np, zamieszkanie, miejsce pracy) 30

23 Czasowe (np, domki rekreacyjne) 15

24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) 5

25 Nieuzytkowane (np, opuszczone zabudowania mieszkalne lub
gospodarskie, wyłączone z uzytkowania obiekty, uządzenia lub
instalacie)

0

SUMA PUNKTOW OCENY

sToPlEŃ PlLNoścl

UWAGA: W kazdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśliw grupie
zostanie wskazana więcej niż jedna pozyĄa, sumując punkty z poszczególnych grup naleźy
uwzględnić tylko pozycję o najwyzszej punktacjiw danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala
określić stopień pilności:
Stopień pilności l od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilnościll od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopień pilności lll do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniający
(nazwisko iimię)

Właściciel lZarządca
(podpis)

(miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:
J.) 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.
a) llość 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 2do ,,Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie wyrobów
zawierającYch azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komarów-osada,,

dnia
(lmię i nazwisko Wnioskodawcy)

adres występowania wyrobów
zawierających azbest

OŚWADCZENlE

OŚwiadczam, Że Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest (pokrycia
dachowe), które znajdowały się na budynku położonym na terenie nieruchomości

(adres nieruchomości)

w łącznej ilości (m2)

zostałY wYkonane zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i polityki

SPołecznej z dnia 2 kwietnia 2OO4 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
uzYtkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2Oo4 r. Nr 71 , poz. 649
z pożn. zm.).

Dodatkowo teren nieruchomości został oczyszczony z pyłu azbestowe go, z zachowaniem
właściwych przepisow technicznych i sanitarnych.

(podpis osoby dokonującej demontażu
lub osoby składającej Wniosek o dofinansowanie)


