
UCHWAŁA NR XXXII/219/2021 
RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia likwidacji wyrobów 
zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy 

Drawsko. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. 2021 poz. 1372 t.j.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 i art 403 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz uchwały Nr 130/XXIII/2008 Rady Gminy 
Drawsko z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Drawsko na lata 2008-2032” Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia likwidacji wyrobów 
zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2020 r. 
w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów 
zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Drawsko 
w roku 2020. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielopolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

 
 

Ryszard Jabłonowski 
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Załącznik  

do uchwały Nr XXXII/219/2021 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia  27 października 2021 r. 

 

Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia likwidacji wyrobów 

zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na 

terenie gminy Drawsko 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia likwidacji wyrobów 

zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie 

gminy Drawsko, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb finansowania zadań 

związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Drawsko. 

§ 2. Finansowaniu, o którym mowa w §1, podlegają przedsięwzięcia polegające na: 

1) demontażu wyrobów zawierających azbest; 

2) odbiorze i transporcie wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia; 

3) unieszkodliwieniu poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku 

odpadów niebezpiecznych. 

§ 3. Finansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych 

pokryć dachowych. 

§ 4. Źródłem finansowania zadań będą w szczególności środki własne pochodzące 

z budżetu Gminy Drawsko, środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu lub z innych źródeł. 

§ 5. Ogólna kwota przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu usuwania 

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest określona będzie na każdy rok w budżecie 

Gminy Drawsko. 

§ 6. Gmina Drawsko sfinansuje 100% kosztów związanych z demontażem, odbiorem, 

transportem i unieszkodliwieniem lub transportem i unieszkodliwieniem już zdeponowanych 

wyrobów zawierających azbest. 

§ 7. Wykonawcą zadań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem 

wyrobów zawierających azbest lub transportem i unieszkodliwianiem już zdemontowanych 

wyrobów zawierających azbest, będzie podmiot wyłoniony przez Gminę Drawsko 

z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 

Rozdział 2. 

Warunki ubiegania się o sfinansowanie przez Gminę Drawsko kosztów związanych 

z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających 

azbest 

§ 8. Program skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, 

przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych, zwanych w dalszej części 

Wnioskodawcami, z zastrzeżeniem §9 i 10 

§ 9. Finansowanie przysługuje Wnioskodawcom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Drawsko, na której znajdują się wyroby 

zawierające azbest. 

§ 10. Wnioskodawcy występują do Wójta Gminy Drawsko o sfinansowanie kosztów 

związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 

zawierających azbest lub transportem i unieszkodliwieniem już zdeponowanych wyrobów 
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zawierających azbest na wniosku określonym drukiem, stanowiącym załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

§ 11. W przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą lub działalność 

rolniczą – w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności 

gospodarczej lub działalności rolniczej – dotacja stanowić będzie (w części, która dotyczy 

nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia ww. działalności) odpowiednio:  

1) rozporządzeniu 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 ( Dz. Urz. 

UE L nr 352 z 24.12.2013 r. );  

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rolnym ( Dz. Urz. L Nr 352 z 24.12.2013r. z późń. zm.);  

3) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury (DZ. Urz. UE L nr 190 z 28.06.2014 r., str. 45 późn. zm. ).  

§ 12.  1.  Do wniosku, o którym mowa w §10, należy załączyć: 

1) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w obrębie której 

występują wyroby azbestowe; 

2) w przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy załączyć zgodę 

wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty. 

2. Udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie nastąpi przez podmiot 

prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa i akwakultury, który jest 

zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 

2 poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności 

wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i 

przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de 

minimis. Zakres tych informacji, został określony 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. z 2010 r. nr 53 poz. 311 ze zm.); 

c) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do 

tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 

przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zakres tych informacji, został 

określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

(Dz.U. z 2010 r. nr 121 poz. 810 ze zm.); 

 

   § 13.W przypadku jeśli udzielona pomoc będzie pomocą de minimis lub de minimis  

w rolnictwie lub w rybołówstwie, Gmina Drawsko wyda odpowiednie zaświadczenie 

potwierdzające uzyskanie tej pomocy przez Wnioskodawcę. 
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§ 14. Warunkiem sfinansowania zadania jest prawidłowo wypełniony wniosek, o którym 

mowa w § 10, wraz z załączonymi dokumentami wymienionymi w §12. 

§ 15. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad wniosku 

wzywa się Wnioskodawców do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, 

pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

§ 16. Wnioskodawca, przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem wyrobów 

zawierających azbest zobowiązany jest do spełnienia wymagań wynikających z ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), tj. uzyskania pozwolenia 

na rozbiórkę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

Rozdział 3. 

Realizacja programu 

§ 17. Kwalifikowanie wniosków do sfinansowania i realizacji prac związanych 

z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem lub transportem i 

unieszkodliwieniem  wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie według kolejności ich 

wpływu do Urzędu Gminy Drawsko, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych 

na ten cel w budżecie gminy. Nabór wniosków nastąpi zgodnie z ogłoszeniem o naborze 

wniosków na ww. przedsięwzięcie, które zostanie opublikowane na stronie internetowej gminy 

Drawsko www.gminadrawsko.pl oraz na tablicach ogłoszeń sołectw z terenu gminy Drawsko. 

§ 18. Wnioski prawidłowo wypełnione wraz z wymaganymi dokumentami, które 

nie zostały zakwalifikowane w danym roku z powodu limitu środków przewidzianych na ten 

cel w budżecie Gminy Drawsko, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku następnym. 

§ 19. Po merytorycznej weryfikacji wniosku Wnioskodawcy otrzymają pismo informujące 

o jego akceptacji lub jej odmowie, z uzasadnieniem. 

§ 20. Od procedury kwalifikowania wniosków i ich finansowania nie przysługuje tryb 

odwoławczy. 

§ 21. Wnioskodawcom, których wniosek nie został zatwierdzony do realizacji, 

nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie wobec Gminy Drawsko. 

§ 22. Termin wykonania prac z zakresu demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 

lub transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, będzie każdorazowo 

ustalany pomiędzy przedstawicielem Wykonawcy a Wnioskodawcami. 

§ 23. Właściciel nieruchomości objętej finansowaniem zobowiązany jest do udostępnienia 

jej w związku z realizacją zadania pracownikom Urzędu Gminy Drawsko oraz wskazanemu 

Wykonawcy prac, na każdym etapie realizacji zadania, począwszy od daty złożenia wniosku. 

§ 24. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zostanie potwierdzone 

protokołem odbioru odpadu oraz kartą jego przekazania na składowisko odpadów 

niebezpiecznych. 

§ 25. Gmina Drawsko zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli faktycznego wykonania 

zadania. 

§ 26. Rozliczenie kosztów demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia lub 

transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest nastąpi po wykonaniu zadania, 

w oparciu o dokumenty, o których mowa w §24. 

§ 27. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drawsko realizowane 

będzie do 2032 roku i wyczerpania zaplanowanych na ten cel środków finansowych. Pomocy 

de minimis, o której mowa  w § 11 pkt 1 udziela się nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2024 r 
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Załącznik do załącznika do 

uchwały Nr XXXII/219/2021 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia  27 października 2021 r. 

 

Wniosek o likwidację wyrobów zawierających azbest 

 

1. Wnioskodawca: …………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, PESEL lub nazwa podmiotu, NIP) 

(zaznaczyć właściwe) 

□osoba fizyczna 

□wspólnota mieszkaniowa 

□osoba prawna 

□rolnik 

□przedsiębiorca 

□jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną jednostką prawną 

2. Adres wnioskodawcy: 

Ulica ……………………………. Nr domu ………… Kod pocztowy ………………… 

Miejscowość ………………………………. Gmina …………………………………… 

Nr tel. ……………………………. PESEL …………………………………………….. 

3. Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości: 

(zaznaczyć właściwe) 

□właściciel / użytkownik wieczysty 

□współwłaściciel / współużytkownik wieczysty 

□dzierżawca 

□inny – podać jaki: ………………………………………………………………… 

4. Miejsce planowanego wytworzenia odpadów zawierających azbest: 

Nr ewidencyjny działki ………….. Obręb …………………… Gmina …………………. 

Ulica ………………………… Nr domu …………… Miejscowość ……………………. 

5. Zakres prac objętych wnioskiem: 

(zaznaczyć właściwe) 

□Demontaż, transport i unieszkodliwianie 

□Transport i unieszkodliwianie już zdemontowanych wyrobów zawierających azbest 

składowanych tymczasowo na terenie nieruchomości 

6. Rodzaj budynku i ilość azbestu: (zaznaczyć właściwe) 

6.1.w przypadku demontażu, transportu i unieszkodliwiania: 

□budynek mieszkalny ………..... kg 

□budynek gospodarczy …………kg 

□budynek inwentarski …………. kg 

6.2.w przypadku transportu i unieszkodliwiania: 

□budynek mieszkalny ………..... kg 

□budynek gospodarczy ………... kg 

□budynek gospodarczy ………... kg 

 

 

OŚWIADCZENIA 
7. Oświadczam/-y, że jestem/-śmy beneficjentem/-ami pomocy de minims, o której jest 

mowa w: 

a) § 11 pkt 1         □ TAK    □ NIE 

b) § 11 pkt 2 i 3   □ TAK    □ NIE 
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8. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-am się z treścią „Regulaminu wykonywania 

i finansowania przedsięwzięcia likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków 

mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko”. 

9. Wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781 t.j.). 

10. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości 

Jako współwłaściciel/-e nieruchomości wymienionej w niniejszym wniosku wyrażam/-y 

zgodę na wykonanie prac związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest. 

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

(miejscowość, data)(podpis współwłaściciela/-i nieruchomości) 

12. Uwagi i informacje dodatkowe: 

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

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

 

 

 

 

…………………………………. 

(data i podpis wnioskodawcy) 
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Uzasadnienie 

do uchwały nr XXXII/219/2021 
Rady Gminy w Drawsko  

z dnia 27.10.2021 r. 
 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia likwidacji 
wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na 
terenie gminy Drawsko 

 
Do zadań własnych gmin, na podstawie art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.), należy finansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych, m.in. z gospodarką odpadami. 

Ponadto zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 
na terytorium Polski”, który zakłada oczyszczenie kraju z ww. wyrobów do końca 2032 r., gminy 
są zobowiązane do organizowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Jednocześnie 
sukcesywne usuwanie wyrobów azbestowych zakłada także Gminny program usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Drawsko na lata 2008-2032  przyjęty Uchwałą Nr 130/XXIII/2008 
Rady Gminy Drawsko z dnia 27 sierpnia 2008 r. 

W związku z powyższym Gmina Drawsko zamierza przystąpić do realizacji przedsięwzięcia 
związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich 
i gospodarczych na terenie gminy Drawsko. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2021 r. poz. 743 t.j.) regulamin, jako projekt programu 
pomocy przewidujący udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie został zgłoszony Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wydał w przedmiotowej sprawie pismo z dnia 06.10.2021 r. znak 
sprawy BF.pp.0220.789.2021 oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 
wydał w przedmiotowej sprawie pismo z dnia 11.10.2021 r. znak sprawy DMP-5.530.218.2021. 

Nadzór na realizacją przedmiotowej uchwały sprawować będzie Wójt Gminy Drawsko, jako jej 
wykonawca. 
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