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Zarządzenie nr 84/2011 
Wójta Gminy Lipnik 

z dnia 12 października 2011 r 

W sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom 
fizycznym na odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, 
pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Lipnik. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
406 pkt 6 i pkt 7, art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 
2008r. Nr 25, poz. 150). oraz pkt.7 ppkt. 2 Programu usuwania materiałów zawierających azbest 
z terenu Gminy Lipnik , wprowadzonego uchwałą Nr XXVII/222/2009 Rady Gminy w Lipniku 
z dnia 25 marca 2009 r. zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam „Regulamin przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na odbiór, 
transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących 
z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Lipnik" stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmifi^ Lipnik 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do zarządzenia Nr 84/2011 
Wójta Gminy Lipnik 

zdn. 12.10.2011 
Regulamin dofinansowania dla osób fizycznych iiosztów usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lipnik 

§ 1 
Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami 
dofinansowania w formie dotacji kosztów związanych z załadunkiem, transportem i utylizacją 
wyrobów zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie gminy Lipnik. 
2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć 
dachowych lub elewacyjnych oraz kosztu uzgodnień i sporządzenia dokumentacji technicznej. 
3. O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do obiektu 
budowlanego (w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. 
Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póżn. zmianami) np. budynek mieszkalny, gospodarczy, 
zlokalizowanego na terenie gminy Lipnik 
4. O dofinansowanie ubiegać się może również wspólnota mieszkaniowa w części, w której 
właścicielami są osoby fizyczne. 
5. Dofinansowanie na powyższe zadanie przyznaje się jednorazowo dla danego obiektu 
budowlanego. 
6. Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
7. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały transportu 
oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest przed terminem rozpoczęcia 
obowiązywania niniejszego regulaminu. 

§2 
Warunki uzyskania dofinansowania 
1. Wykonanie prac, o których mowa w § 1 ust. 1 przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję 
zezwalającą na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zawierających azbest 
2. Spełnienie wymogów formalnych, tj. złożenie wniosku wraz z następującymi załącznikami: 
• oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do budynków, oraz oświadczenie , że obiekty 
i grunty nie wykorzystywane są na cele działalności gospodarczej. 
• w przypadku obiektów budowlanych będących przedmiotem współwłasności - zgoda 
wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie prac związanych z demontażem pokrycia 
dachowego,, 
• kserokopia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania prawomocnego 
pozwolenia na budowę (w zależności od zakresu wykonywania prac) wydane przez Wydział 
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opatowie. 
3. Złożenie następujących dokumentów, po zrealizowaniu zadania: 
• kserokopia protokołu odbioru końcowego zadania; 
• oświadczenie wykonawcy usuwającego wyroby azbestowe o prawidłowości wykonania prac oraz 
0 oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, zachowaniem właściwych przepisów technicznych i 
sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia 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 2004r. Nr 71, poz. 649/); 
1 dokument przyjęcia wyrobów zawierających azbest przez składowisko odpadów azbestowych 
przedłożony przez wykonawcę zadania. 



4. Zawarcie umowy cywilnoprawnej z Gminą Lipnik o dofinansowanie kosztów usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest. 
5. W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę niepełnego wniosku, zostanie on wezwany do 
uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. W przypadku nie uzupełnienia braków, wniosek 
pozostanie bez rozpatrzenia. 
6. Po rozpatrzeniu wniosku, w terminie 30 dni tut. Urząd poinformuje pisemnie wnioskodawcę o 
przyznaniu dofinansowania i terminie podpisania umowy lub odrzuceniu wniosku wskazując 
powody odmowy. 

§ 3 
Postanowienia szczegółowe 

1. Wykonanie prac wymienionych w § 1 będzie dofinansowane ze środków budżetu gminy Lipnik 
w wysokości do 10% poniesionych całkowitych kosztów, 20 % kosztów całkowitych pokrywa 
wnioskodawca pozostałe środki finansowe w wysokości do 70 % kosztów kwalifikowanych 
pochodzić będą z dotacji udzielonej gminie Lipnik z Wojewódzkiego .Funduszu Ocłirony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
2. Po stwierdzeniu kompletności, wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia. 
3. Dofinansowania przyznawane będą, aż do w}'czerpania środków finansowych przewidzianych na 
dany rok budżetowy. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania ośrodków finansowych na 
dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością 
złożenia wniosków oraz wysokości posiadanych na ten cel środków. 
4. Warunkiem realizacji wniosków o dofinansowanie jest posiadanie oraz zabezpieczenie na ten cel 
środków finansowych w budżecie gminy. 
5. Zastrzega się prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień oraz przeprowadzenia kontroli obiektu 
budowlanego, z którego usunięto azbest, w trakcie postępowania o dofinansowanie. 
6. Druk wniosku o dofinansowanie można pobrać w Urzędzie Gminy w Lipniku 
pokój 24. 

§ 4 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcie podejmuje 
Wójt Gminy Lipnik. 
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