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Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy i Miasta Tuliszków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
Oś Priorytetowa IV. Środowisko; Działanie 4.2 Gospodarka odpadami; 
Poddziałanie 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 
 

Określa się Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy i Miasta Tuliszków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego celem oczyszczenia obszaru gminy z azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz 
wyeliminowania szkodliwego wpływu oddziaływania azbestu na zdrowie i środowisko. 

 
§ 1 

Kryteria wyboru inwestycji oraz podmioty uprawnione do złożenia wniosku: 
1. dofinansowaniem objęte są nieruchomość położone na terenie Gminy i Miasta Tuliszków, 
2. uprawnionymi do złożenia wniosku są osoby fizyczne, osoby prawne (w przypadku gdy 

Wnioskodawcą będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą – dofinansowanie 
udzielane będzie jako pomoc de minimis). 
 

§ 2 
Dofinansowanie może być przeznaczone na: 

1. odbiór, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie już 
zdeponowanych wyrobów zawierających azbest składowanych  na nieruchomości zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 

2. demontaż, odbiór i transport na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynku zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
§ 3 

Wysokość dofinansowania: 
Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 
azbest tj. demontaż, w tym niezbędne prace rozbiórkowe, odbiór, transport i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest będzie wypłacane w wysokości poniesionych kosztów, jednak nie 
więcej niż do kwot: 

1. za łącznie przeprowadzony demontaż, transport i unieszkodliwianie: 461,11 zł netto za każdy 
Mg odpadów  (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 11/100) +8% VAT, 

2. za łącznie przeprowadzony transport i unieszkodliwianie: 276,85 zł netto za każdy Mg 
odpadów (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 85/100) +8% VAT. 
 

§ 4 
Dofinansowanie nie obejmuje: 

1. wykonania dokumentacji technicznej związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
(np. projekty budowlane), 

2. kosztów niezwiązanych bezpośrednio z usuwaniem/unieszkodliwianiem wyrobów 
zawierających azbest, w tym działań służących przywróceniu stanu pierwotnego związanego 
np. z odtworzeniem pokrycia dachowego, remontem/ modernizacją konstrukcji dachu lub 
ścian budynków/obiektów. 
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§ 5 

Warunki przyznawania dofinansowania: 
1. Warunkiem przyznania dofinansowania jest złożenie pisemnego wniosku o dofinansowanie 

wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców 
Styczniowych 1863 r. 1, 62 – 740 Tuliszków. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu (druki wniosków do pobrania w Punkcie Informacyjnym i na stronie 
internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie). 

Do wniosku należy dołączyć :  

 dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a jeżeli nie jest to 
własność lub współwłasność to również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub 
administracji budynku na realizację zadania, 

 zgodę współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania i podpisanie umowy 
o udzielenie dofinansowania, 

 postanowienia, decyzje administracyjne (np. zgoda konserwatora zabytków, opinia 
ornitologiczna) o ile są niezbędne do realizacji zadania, 

 informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, wg wzoru 
określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr. 8, poz. 31). 

2. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta, do 

wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

3. Weryfikacja wniosków przeprowadzana będzie przez osoby upoważnione przez Burmistrza 

Gminy i Miasta Tuliszków. 

4. Rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletne. 

5. Wniosek jest kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne 

załączniki. W przypadku niekompletnego wniosku, organ wezwie wnioskodawcę do 

uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym 

terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania. 

6. złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, 

7. dofinansowanie przysługuje podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości,  

w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność lub 

współwłasność, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości, 

8. wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie wyboru specjalistycznej firmy w celu realizacji 

zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, 

9. wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia oceny stanu technicznego i możliwości 

bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz złożenia w Urzędzie Gminy 

i Miasta w Tuliszkowie lub właściwym Urzędzie Marszałkowskim informacji o wyrobach 

zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649), 

10. realizacja zadania powinna odbyć się zgodnie z zasadami bezpiecznego usuwania wyrobów 

zawierających azbest stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu 
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11. w przypadku, gdy Wnioskodawca przedłożył kopię dokumentów wymaganych do wniosku 

o udzielenie dofinansowania, zobowiązany jest dostarczyć oryginały dokumentów na 

żądanie osoby upoważnionej przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków. 

12. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie 

inwestycji polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w danym roku 

budżetowym wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone będą w pierwszej kolejności 

realizowane w następnym roku budżetowym, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku. 

13. Dofinansowanie zostanie udzielone na pisemny wniosek wnioskodawcy, spełniającego 

warunki określone w niniejszym regulaminie, po zawarciu umowy pomiędzy Gminą 

i Miastem Tuliszków a wnioskodawcą, na warunkach w niej określonych. Wzór umowy 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego  regulaminu. 

 

§6 

Rozliczenie dofinansowania: 
1. Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest dostarczenie w terminie 10 dni od daty 

określającej termin realizacji zadania przewidziany umową: 

a) oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości 
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z 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. 2004 nr 71 poz. 649) zawierającego dodatkowe informacje o łącznej 
powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych 
i przetransportowanych na uprawnione składowisko, 

b) karty przekazania odpadu, podpisaną przez przedstawiciela składowiska, potwierdzającą 
przekazanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko odpadów 
niebezpiecznych oraz kwit wagowy, potwierdzający wagę odebranych przez składowisko 
odpadów zawierających azbest, 

c) faktury VAT za wykonanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest, wystawioną na Wnioskodawcę, 

d) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie lub oświadczenie 
o otrzymanej pomocy de minimis również w rolnictwie lub rybołówstwie w roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat- zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 
1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 708) 

2. rozliczenie udzielonego dofinansowania następuje po dokonanej przez pracownika 
merytorycznego analizie dostarczonych przez wnioskodawcę dokumentów, wskazanych 
powyżej. 

3. Wypłata dofinansowania na rzecz wnioskodawcy następuje w terminie określonym 
w umowie o dofinansowanie. 

 
§7 

Zasady i tryb przyznania dofinansowania jako pomocy de minimis. 
1. w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc de 

minimis, a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej działalności, 
zgodnie z: 

 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 
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107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 
L352, z dnia 24.12.2013 r.), 

 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 r. z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), 

 rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 717/2014 z 27 czerwca 2014 r. w sprawie art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.). 

2. warunkiem uzyskania dotacji przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis jest 
przedłożenie zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa w art.37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 
2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r.  poz 1808 ze zm.) oraz - w zależności od rodzaju pomocy 
de minimis, o którą ubiega się wnioskodawca - informacji określonych w: 

 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze 
zm.) - w przypadku pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 
1407/2013, albo: 

 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych 
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz.U. Nr 
121, poz. 810) - w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie. 

 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – wniosek o udzielenie dofinansowania 

Załącznik nr 2 – zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest 

Załącznik nr 3 – umowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


