
UCHWAŁA NR XXVIII/308/2017
RADY GMINY PSARY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Usunięcie azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r. poz.446 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. t.j. poz. 1870 ze zm.), art. 403 ust. 2-5, art. 400a ust 1 pkt 8 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. t.j. poz. 519) w związku z Uchwałą 
Nr XXI/239/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25.08.2016r.w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Psary na lata 2016-2032” Rada Gminy Psary uchwala: 

§ 1. Ustalić następujące zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji na zadania z zakresu ochrony 
środowiska polegające na wykonywaniu zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Usunięcie azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”: 

1) Osoby fizyczne mogą otrzymać dotację na zadania związane z ochroną środowiska w zakresie 
wynikającym z „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”, przyjętego 
uchwałą Nr XXI/239/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25.08.2016r.w sprawie przyjęcia „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary na lata 2016-2032”. 

2) Dotacje będą udzielane w ramach środków ujętych w budżecie gminy w poszczególnych latach na 
realizację projektu „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”, 

3) Szczegółowy tryb udzielenia dotacji, sposób ich rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zadania 
określa Regulamin udziału w projekcie „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Psary” współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Psary. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Psary 

Jacenty Kubica
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Uzasadnienie
Gmina Psary planuje aplikować o dofinansowanie projektu „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Psary” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczyć będzie 
oczyszczenia terenu Gminy Psary z odpadów zawierających azbest, w tym usuwania azbestu z budownictwa 
jednorodzinnego wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów. W ramach projektu 
dopuszcza się możliwość zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi 
azbestu. W celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu niezbędne jest przygotowanie regulaminu 
udziału w projekcie, a następnie przeprowadzenie naboru wniosków o udział w projekcie wśród właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Psary. 
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Załącznik nr 1 

                                                                                                                                         do Uchwały 

Nr XXVIII/308/2017

Rady Gminy Psary 

z dnia 30 marca 2017r. 

REGULAMIN

udziału w projekcie „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Psary” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

lata 2014-2020

§ 1. Definicje

1. Inwestor – Wnioskodawca:

1) osoba  fizyczna  posiadająca  tytuł  prawny  do  korzystania  z nieruchomości

zlokalizowanej  na  terenie  Gminy  Psary,  która  złożyła  wniosek  oraz  pozytywnie

przeszła etap Weryfikacji,

2) w przypadku współwłasności, wszyscy współwłaściciele będący osobami fizycznymi,

którzy  posiadają  tytuł  prawny  do  korzystania  z  nieruchomości  zlokalizowanej  na

terenie Gminy Psary, którzy wspólnie złożyli  wniosek oraz pozytywnie przeszli  etap

Weryfikacji albo osoba fizyczna, która przedłoży dokumenty o których mowa w § 4 pkt

4. Regulaminu oraz pozytywnie przeszła etap Weryfikacji.

2. Koszty kwalifikowane  – zakres prac,  na podstawie których ustalane jest  dofinansowanie

zadań realizowanych w ramach projektu. 

3. Lista rankingowa – lista Inwestorów po pozytywnej weryfikacji.

4. Gmina – Gmina Psary.

5. Projekt  – projekt pn. „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Psary”  w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata

2014-2020”  współfinansowany  z  Unii  Europejskiej  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020.

6. Umowa  –  umowa  podpisywana  pomiędzy  Inwestorem  i   Gminą  określająca  warunki

współpracy stron związanych z realizacją projektu, po spełnieniu warunków określonych w §5.

7. Wariant – zakres inwestycji określony w Regulaminie.
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8. Weryfikacja  –  dokonanie  oceny  zgodności  ze  stanem  faktycznym  zadeklarowanym

w złożonym wniosku. Weryfikacja przeprowadzona zostanie na nieruchomości Inwestora.

9. Wniosek – pisemna deklaracja uczestnictwa w projekcie składana przez Inwestora. 

10. Inspektor  Nadzoru  – wyłoniony  przez  Gminę  Psary  podmiot  posiadający  uprawnienia

budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

11. Wykonawca  – podmiot, którego Gmina wyłoni w trybie zapisów Ustawy Prawo Zamówień

Publicznych,  w  trybie  „zaprojektuj  i  wybuduj”,  wykonujący  kompletną  dokumentację

projektowo-kosztorysową i roboty budowlane zgodnie z zasadami Projektu.

12. Wypis  z Kartoteki  Budynków  -  dokument  wydany  przez  Starostwo  Powiatowe  ul.

Krasickiego 17 w Będzinie potwierdzający położenie budynku.

13. Tytuł  prawny  do  nieruchomości  –  odpis  z  księgi  wieczystej,  akt  własności  ziemi

w przypadku braku księgi wieczystej, postanowienie sądu stwierdzające nabycie własności

nieruchomości  

w przypadku braku księgi wieczystej lub inny prawny dokument potwierdzający tytuł prawny

do własności nieruchomości.

14. Okres trwałości projektu  – okres wynoszący 5 lat od daty ostatniej płatności ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach projektu na rzecz Gminy

Psary jako beneficjenta środków.

15. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – opracowanie służące do ustalenia planowanych

kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie

obliczenia  ceny  oferty  oraz  wykonania prac  projektowych,  zgodnie  z  Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i  formy

dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z późn. zm.).

§ 2. Cele projektu

1. Celem projektu jest demontaż, wywóz i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest  

z  terenu  nieruchomości  stanowiących  własność  Inwestorów,  a  także  odtworzenie  pokryć

dachowych.

2. Cele projektu zbieżne są z priorytetami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020.

§ 3. Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji

1. Każdy Inwestor może uzyskać dofinansowanie w ramach projektu w kwocie podanej w tabeli 

nr 1, jednak nie przekraczających wysokości procentowej kosztów kwalifikowanych zadania

podanej w tabeli nr 1.
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Wariant Zakres inwestycji
Maksymalna wielkość dofinansowania

% zł

1
Kompletna dokumentacja projektowo - 
kosztorysowa

2000,00

2

Demontaż, odbiór i transport do 
miejsca unieszkodliwienia oraz 
unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z nieruchomości 
położonej na terenie Gminy Psary do 85,001

5 000,00

3

Odtworzenie pokrycia dachowego 
poprzez zastąpienie 
unieszkodliwionych odpadów innymi 
materiałami niezawierającymi azbestu

20 000,00

2. Wysokość dofinansowania na każdy rodzaj inwestycji przewidziana jest osobno.

3. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie w oparciu o zakres

kosztów kwalifikowanych szczegółowo określonych w § 6 pkt 2 Regulaminu.

4. Wartość  określona  w Tabeli  nr  1 stanowi  maksymalną  kwotę  dofinansowania.  Jest  ona

uzależniona od wielkości uzyskanej przez Gminę dotacji ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju  Regionalnego (EFRR)  i  może  ulec  zmianie.  W przypadku  zmniejszenia  wkładu

EFRR, zwiększa się wkład mieszkańca.

5. Dofinansowaniem  nie mogą  być  objęte  wydatki  poniesione  przez  Inwestora  przed  datą

podpisania umowy.

6. Projekt będzie realizowany przez Gminę Psary tylko w przypadku uzyskania dofinansowania 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020.

§ 4. Warunki przystąpienia Inwestora do projektu

1. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w projekcie jest Lista rankingowa

uwzględniająca kolejność złożenia wniosku.

2. Warunkiem przystąpienia  do  projektu  jest  złożenie  Wniosku,  według  wzoru  stanowiącego

załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Inwestor zobowiązany jest dołączyć do wniosku:

1) Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości,

2) Wypis z Kartoteki Budynków, w przypadku gdy wniosek o udział w projekcie inwestora

dotyczy nieruchomości zabudowanej.

1W  przypadku  wystąpienia  przesłanek  wskazujących  na  występowanie  w  projekcie  pomocy  publicznej  lub  pomocy  de  minimis,
dofinansowanie  może  zostać  obniżone  zgodnie  z  właściwymi  przepisami  prawa  unijnego i  krajowego  dotyczącymi  zasad udzielania
pomocy publicznej, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w szczególności: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
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3) Informację  o  wykorzystaniu  wyrobów  zawierających  azbest  zgodnie

z rozporządzeniem 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. 2011 nr 8 poz. 31) – załącznik nr 2 do Regulaminu,

4) Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

sporządzoną  zgodnie  z  rozporządzeniem  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 ze zm.) -

załącznik nr 3 do Regulaminu,

5) W przypadku  współwłasności,  w  sytuacji  w  której  wniosek  składa  jeden

współwłaściciel  zgoda  pozostałych  współwłaścicieli  na  realizację  inwestycji   na

warunkach  określonych  w  niniejszym  Regulaminie,  a  w przypadku  gdy  jeden

współwłaściciel  składa  wniosek  w  imieniu  wszystkich  współwłaścicieli  dodatkowo

pełnomocnictwo  udzielone  przez  wszystkich  pozostałych  współwłaścicieli  do

reprezentowania Inwestora w ramach Programu.

4. Lista rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia wniosku. W przypadku złożenia

wniosku drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Psarach. W przypadku

wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność (godzina) wpływu do

Urzędu Gminy w Psarach.

5. Miejsce na Liście rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw

przez inne osoby.

6. W przypadku  zwolnienia  się  miejsca  na  Liście  rankingowej  zostanie  ona  uzupełniona

o kolejnego Inwestora z Listy rankingowej.

7. Gmina na podstawie złożonego Wniosku dokonuje Weryfikacji.

8. Wyłonienie  Wykonawcy  zadań  realizowanych  w ramach  projektu  dokonywane  jest  przez

Gminę Psary w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z uwzględnieniem stosownych zapisów Ustawy

Prawo zamówień publicznych.

9. Inwestor,  który  zrezygnuje  z  udziału  w  projekcie  ponosi  koszty  opracowania  kompletnej

dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  wykonanej  przez  Gminę  dla  nieruchomości

Inwestora,  

a także wszelkie inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją projektu na

nieruchomości  Inwestora,  jeżeli  rezygnacja nastąpiła  po podpisaniu przez Gminę umowy  

z Wykonawcą.

10. Inwestor  przystępując  do projektu,  ma obowiązek  samodzielnego  pozyskiwania  wszelkich

informacji, związanych z jego realizacją, które może uzyskać w Urzędzie Gminy Psary.
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11. W przypadku  zagrożenia  terminowej  realizacji  Projektu,  Gmina  zastrzega  sobie  prawo

zaoferowania wykonania inwestycji Inwestorowi, który zdecyduje się jeszcze w danym etapie

projektu na wykonanie inwestycji, poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących.

12. Inwestor  w  celu  uzyskania  dotacji  składa  wypełniony  wniosek  wg  załącznika  Nr  1  do

Regulaminu, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, lub przesyła

na adres Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary w zaklejonej kopercie z

dopiskiem „Wniosek o udział w projekcie – Azbest”. Wzór wniosku można pobrać w Kancelarii

Ogólnej  Urzędu  Gminy  w Psarach  lub  ze  strony  internetowej  Urzędu:  www.psary.pl.  O

terminie  rozpoczęcia  przyjmowania  wniosków Gmina  poinformuje  na  stronie  internetowej

Urzędu: www.psary.pl z wyprzedzeniem.

§ 5. Warunki, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposób rozliczania i kontroli

wykonania zadania

1. Inwestor składający wniosek oświadcza, że spełnia jeden z następujących warunków:

1) Jest mieszkańcem gminy zameldowanym na terenie Gminy na pobyt stały i wykazał

fakt  zamieszkiwania  na  terenie  Gminy  Psary  w  rocznym  zeznaniu  o  wysokości

osiągniętego  dochodu  (PIT)  złożonym  w  Urzędzie  Skarbowym  za  ostatni  rok

podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym miejsce zamieszkania,

2) Nie jest mieszkańcem zameldowanym na terenie Gminy na pobyt stały, ale wykazał

fakt  zamieszkiwania  na  terenie  Gminy  Psary  w  rocznym  zeznaniu  o  wysokości

osiągniętego  dochodu  (PIT)  złożonym  w  Urzędzie  Skarbowym  za  ostatni  rok

podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym miejsce zamieszkania.

2. Przystępując do projektu Inwestor oświadcza, że:

a) Jest właścicielem budynku, w przypadku gdy wniosek o udział w projekcie inwestora

dotyczy  nieruchomości  zabudowanej  i  posiada  tytuł  prawny  do  nieruchomości

położonej w granicach Gminy Psary,

b) Złożył  deklarację  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,

nie posiada zaległości z tytułu podatków i opłat i innych należności względem Gminy,

c) Na  terenie  nieruchomości,  która  ma  być  objęta  projektem,  nie  jest  prowadzona

działalność gospodarcza,

d) Budynek jest użytkowany zgodnie z Prawem budowlanym, w przypadku gdy wniosek 

o udział w projekcie inwestora dotyczy nieruchomości zabudowanej.

3. Inwestor  umożliwi  dostęp  Gminie  oraz  Inspektorowi  Nadzoru  do  nieruchomości  celem

przeprowadzenia Weryfikacji.

4. Wykonawcę wybiera Gmina zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Inwestor  winien  zatwierdzić  dokumentację  techniczną  oraz  kosztorys  inwestorski,

przygotowany na zlecenie Gminy.
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6. Na podstawie przygotowanego przez Gminę Programu Funkcjonalno-Użytkowego Inwestor

zawrze z Gminą umowę na realizację  zadań projektu,  określającą zakres  rzeczowy,  czas

realizacji,  wysokość przyznanej dotacji,  wysokość wkładu własnego Inwestora, tryb i formę

rozliczeń między stronami umowy. Ostateczna wysokość dotacji i wkładu własnego zostanie

określona na podstawie kosztorysu powykonawczego.

7. Inwestor zobowiązany będzie do zawarcia z Gminą umowy nieodpłatnego użyczenia części

nieruchomości, w celu realizacji projektu na czas realizacji projektu oraz na okres trwałości,

jeżeli  taka  umowa  będzie  wymagana  zgodnie  z wytycznymi  Instytucji  Zarządzającej

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

8. Przez  okres  trwałości  projektu  Inwestor  zapewni  dostęp  do  nieruchomości  osobom

sprawującym nadzór nad realizacją projektu,  w szczególności  przedstawicielom Gminy lub

organów kontrolujących projekt, celem przeprowadzenia kontroli. Szczegółowy okres zostanie

określony  

w umowie, o której mowa w ust.7.

9. Podczas wykonywania prac w ramach projektu Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia

inwestycji  zgodnie  z przepisami  Prawa  budowlanego  i Polskimi  Normami  obowiązującymi

w tym zakresie.

10. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia

29.08.1997  r.  o ochronie  danych  osobowych  (tekst  jednolity  Dz. U. z 2016 r.,  poz.  922)

wyłącznie dla potrzeb realizacji projektu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji

oraz poprawy jego działania.

11. Zakres  prac  zrealizowanych  w ramach  projektu  będzie  uzależniony  od  możliwości

finansowych Gminy i pozyskanego przez Gminę dofinansowania.

12. W przypadku  zbycia  nieruchomości  w okresie  trwałości  projektu  zobowiązania  wynikające

z zawartych  Umów  przechodzą  na  kolejnych  właścicieli.  Szczegółowy  okres  zostanie

określony  

w umowie, o której mowa w ust.7.

§ 6. Zakres kosztów kwalifikowanych

1. Zakres kosztów kwalifikowanych wyszczególniony zostanie w kosztorysie.

2. Koszty  kwalifikowane  stanowią  w szczególności  opracowanie  dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej,  zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi (demontaż

i unieszkodliwienie materiałów azbestowych, wydatki związane z przywróceniem, przy użyciu

materiałów nieszkodliwych, stanu obiektu sprzed demontażu materiałów azbestowych, w tym

niezbędne prace związane z konstrukcją dachu, wynikające z dokumentacji technicznej).
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3. W przypadku elementów nie wymienionych powyżej zakres kosztów kwalifikowanych będzie

każdorazowo  ustalany  indywidualnie,  w zależności  od  uwarunkowań  i rozwiązań

technicznych.

4. Wszelkie  pozostałe  koszty  konieczne  do  poniesienia  przez  Inwestora  w celu  prawidłowej

realizacji projektu uznaje się za niekwalifikowane. Za koszty niekwalifikowane uznaje się m.

in.: wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z celem

projektu.

5. Dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych przez Inwestorów, którzy we własnym zakresie

wykonali prace i usunęli wyroby zawierające azbest.

6. Dotację przyznaje się tylko raz dla danej nieruchomości Inwestora.

7. Dotacja  nie  obejmuje  kosztów  dodatkowych  prac  budowlanych  związanych  z  wymianą

pokrycia  dachowego (np.  przebudowa poddasza,  wymiana okien dachowych,  nadbudowa

kondygnacji itp.).

§ 7. Wykluczenie Inwestora z projektu

1. Stwierdzenie  w  trakcie  Weryfikacji  z  postanowieniami  niniejszego  Regulaminu  skutkuje

wykluczeniem Inwestora z możliwości ubiegania się o dotację.

2. Nieprzystąpienie  Inwestora,  mimo  powiadomienia  przez  Gminę,  do  procedury  związanej

z realizacją  w danym  roku  planowanych  zamierzeń  inwestycyjnych  (co  wynika  z listy

rankingowej) spowoduje wykluczenie Inwestora z projektu.

3. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku poddanych weryfikacji spowoduje wykluczenie

Inwestora z projektu.

4. Gmina ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków umowy lub

Regulaminu.

5. Inwestor  zobowiązuje  się  przestrzegać  nieprzekraczalnych  terminów  realizacji

poszczególnych etapów projektu, ustalonych przez Gminę. Niedotrzymanie przez Inwestora

określonych terminów może skutkować wykluczeniem z projektu.

6. W  przypadku  gdy  realizacja  zadania  na  nieruchomości  należącej  do  Inwestora  będzie

niemożliwa np. z uwagi na brak możliwości uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

budowę  (jeśli  będzie  wymagana  prawem  budowlanym),  dokonania  zgłoszenia  robót

budowlanych  wraz  z  informacją  o  braku  sprzeciwu  wobec  dokonanego  zgłoszenia  przez

właściwy  organ  (jeżeli  będzie  wymagane  prawem  budowlanym),  braku  zgody  właścicieli

nieruchomości sąsiedniej, w przypadku gdy taka zgoda będzie wymagana lub w przypadku

zaistnienia innych nieprzewidzianych okoliczności skutkujących brakiem możliwości realizacji

zadania na nieruchomości Inwestora, Inwestor zostanie wykluczony z projektu. 
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7. Inwestor, który zostanie wykluczony z projektu z przyczyn opisanych w ust. 1-6 ponosi koszty

opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej przez Gminę dla

nieruchomości  Inwestora,  a  także  wszelkie  inne  koszty  poniesione  przez  Wykonawcę  w

związku  z  realizacją  projektu  na  nieruchomości  Inwestora,  jeżeli  wykluczenie  nastąpi  po

podpisaniu przez Gminę umowy z Wykonawcą.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Gmina zastrzega sobie prawo do decydowania o przyznaniu dotacji.

2. Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania naboru

wniosków.

3. Niniejszy  Regulamin  stanowi  integralną  część  realizacji  projektu.  Strony  przystępując  do

projektu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

a) Załącznikiem  do  niniejszego  Regulaminu  jest  WNIOSEK  o  udział  w projekcie

„Usunięcie  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  Gminy  Psary”

współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego  w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami do wniosku.

b) Informacja  o  wyrobach  zawierających  azbest  zgodnie  z  rozporządzeniem  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. 2011 nr 8 poz. 31),

c) OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

zgodnie z rozporządzeniem 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 ze zm.).
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie   „Usunięcie azbestu i  wyrobów zawierających

azbest z terenu Gminy Psary”  współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020

WNIOSEK o udział w projekcie

„Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”

współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

lata 2014-2020

DANE WNIOSKODAWCY: 
Nazwisko i imię:
...................................…........................................................................................……………....
Adres zamieszkania:
............................….........................................................................................………….............
Adres nieruchomości, na której planowana jest inwestycja:
...................................................................................................................................................
nr telefonu stacjonarnego:
.........................................................………………………………………………………………………..
nr telefonu komórkowego:
....................................................................……........................................................................
seria i nr dowodu osobistego:
 ………………………..…….……………………………………………………………………………………..
PESEL:
...................................................……………………………………………………………………………
Księga Wieczysta nr:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Nr działki:
.................................................................................................................................................
rok planowanej inwestycji: 
…………………………………………………………………………………………………………………….

Lp. Planowany zakres inwestycyjny: Wybór:

1

Demontaż wraz z pakowaniem, odbiór i  transport do miejsca 

unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest z nieruchomości położonej na terenie Gminy Psary

3
Zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami 

niezawierającymi azbestu

…………………………. 

data i podpis czytelny 
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Ponadto oświadczam że: 

1. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu udziału w projekcie „Usunięcie azbestu i wyrobów

zawierających  azbest  z  terenu  Gminy  Psary”  współfinansowanym  z  Unii  Europejskiej  ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i akceptuję warunki w nim zawarte.

2. Ja,  niżej  podpisany  legitymując  się  dowodem  osobistym  seria  ………...

…………………………………….….,  jako uczestnik projektu, działając w trybie art. 23 ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.

poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Psary.

3. Dane  osobowe  gromadzone  są  wyłącznie  na  potrzeby  projektu,  tj.  w celu  monitoringu

i ewaluacji, a także w celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych

i marketingowych  dotyczących  innych  usług  i projektów  mogących  zainteresować

składającego oświadczenie. 

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Gmina Psary, z siedzibą

w Psarach, przy ul. Malinowickiej 4.

5. Przyjmuję zatem do wiadomości, że dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zostaną

przekazane w celu, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.

6. Moja  zgoda  na  przetwarzanie  danych  jest  dobrowolna;  zostałem  poinformowany

o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.

7. W  przypadku  otrzymania  dofinansowania  wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie

i  rozpowszechnianie  wizerunku  mojej  nieruchomości  przez  Gminę  Psary   w  dowolnym

utworze  oraz  w  innych  materiałach  nie  noszących  cech  utworu  w rozumieniu  prawa

autorskiego na następujących polach eksploatacji:

a) w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;

b) prasie;

c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;

w okresie 10 lat od dnia otrzymania dofinansowania.

Oświadczam, że*:

1) jestem  mieszkańcem  gminy  zameldowanym  na  terenie  Gminy  na  pobyt  stały  

i wykazałem/am fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Psary w rocznym zeznaniu  

o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni

rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym miejsce zamieszkania,

2) nie  jest  mieszkańcem  zameldowanym  na  terenie  Gminy  na  pobyt  stały,  ale

wykazałem/am  fakt  zamieszkiwania  na  terenie  Gminy  Psary  w  rocznym  zeznaniu

o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni

rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym miejsce zamieszkania.
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8. Oświadczam,  że  jestem  właścicielem  budynku  mieszkalnego  (w  przypadku  gdy  wniosek

dotyczy nieruchomości zabudowanej) i  posiadam tytuł prawny do nieruchomości położonej

w granicach Gminy Psary, będącej przedmiotem wniosku.

9. Oświadczam, że złożyłem/am deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, nie posiadam zaległości z tytułu podatków i opłat i innych należności względem

Gminy,

10. Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości,  która  ma  być  objęta  projektem,  nie  jest

prowadzona działalność gospodarcza,

11. Oświadczam, że budynek jest użytkowany zgodnie z Prawem budowlanym (w przypadku gdy

wniosek dotyczy nieruchomości zabudowanej).

…………………………………. 

 data i podpis czytelny 

*niewłaściwe skreślić

Załącznikami do wniosku są: 

a) Informacja  o  wyrobach  zawierających  azbest  zgodnie  z  rozporządzeniem  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. 2011 nr 8 poz. 31),

b) OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

zgodnie z rozporządzeniem 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 ze zm.).
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Załącznik Nr 1 do wniosku o udział w projekcie „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Psary” współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

1.  Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):
województwo śląskie, powiat będziński, Gmina Psary,
...................................................................................................................................................

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

3. Tytuł własności………………………………………………………………………………………….
4.  Rodzaj zabudowy3): 

  budynek mieszkalny,
  budynek gospodarczy,
  budynek przemysłowy, 
  budynek mieszkalno-gospodarczy,
  inny.

5.  Numer działki 
ewidencyjnej4): ........................................................................................................................................
............

6.  Numer obrębu 
ewidencyjnego4): .....................................................................................................................................
...............

7.  Nazwa, rodzaj wyrobu5): 
 płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie,
 płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 inne:………………………………………………………………………………………………

8.  Ilość posiadanych wyrobów6): 
…………………….m2

9.  Stopień pilności7): 
 I - wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie,
 II - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
 III - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.

10.  Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):
a)  nazwa i numer 

dokumentu: .............................................................................................................................................
.......

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

11.  Przewidywany termin usunięcia wyrobów: 
       rok 2032 / ………………………………………………………………………………………………
12.  Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): ..........

Data:……………… r. Podpis:…………………………………………..

Id: TQUEK-QTRMT-JLAPW-TQPID-WRTEA. Podpisany Strona 12



_______________
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 włókien 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  niebędących  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.
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Załącznik Nr 2 do wniosku o udział w projekcie „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Psary” współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

OCENA 
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
 pokrycie dachu, 
 elewacja, 
 inne:

………………………………………………………………………………………………………..
Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
Gmina Psary…………………….........…..…………..……...…………………..
………………………………….
Rodzaj zabudowy1):

 budynek mieszkalny,
 budynek gospodarczy,
 budynek przemysłowy, 
 budynek mieszkalno-gospodarczy,
 inne.


Numer działki 
ewidencyjnej2): ........................................................................................................................................
...........................
Numer obrębu 
ewidencyjnego2): .....................................................................................................................................
..............................
Nazwa, rodzaj wyrobu3): 

 płyty azbestowo-cementowe faliste  stosowane w budownictwie,
 płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 inne:

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

Id: TQUEK-QTRMT-JLAPW-TQPID-WRTEA. Podpisany Strona 14



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 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 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 pomieszczeń 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/urządzenia budowlanego/instalacji 
przemysłowej

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:
Stopień pilności I   od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II  od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopień pilności III  do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat
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.....................................

Oceniający

(imię i nazwisko)

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

Właściciel/Zarządca

(podpis)

......................., Psary

 (data, miejscowość)

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

(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”.
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