
 
 

Zarządzenie nr 19/2009 
 

Wójta Gminy Cisek 
 

z dnia  09 kwietnia 2009 r. 
 

 
w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów przedsięwzięć 
związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy 

Cisek 
 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 
roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180 poz.1111 oraz art. 406 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r 
Prawo ochrony środowiska Tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z póź. zmianami  w celu 
wspierania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, zgodnie z  
„Planem gospodarki odpadami dla Gminy Cisek” przyjętym uchwałą Nr XXXII/156/2005 Rady Gminy 
Cisek z dnia 25 lipca 2005 roku zarządzam, co następuje:  

 
§ 1 

 
  Ustala się zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów przedsięwzięć związanych z 
usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Cisek określone w 
regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia 

 
§ 2 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy d/s  ochrony środowiska 
 

§ 3 
 
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

§ 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
        WÓJT 
/-/ Alojzy Parys 



Załącznik do 
Zarządzenia Nr 19/2009 

Wójta Gminy Cisek 
z dnia  09.04.2009r                 

 
Regulamin udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów przedsięwzięć związanych z usuwaniem 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Cisek. 

1. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z demontażu materiałów budowlanych 
w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych stanowiących pokrycie dachowe i 
elewację budynków, ich transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające 
zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów i ich umieszczeniem na składowisku,  

2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć 
dachowych, 

3. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, 
wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych i budynków 
garażowych zlokalizowanych w obrębie Gminy Cisek realizujące przedsięwzięcia związane z 
usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, o których mowa w pkt 1,  

4. Przez budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i garażowe należy rozumieć obiekty 
budowlane określone w obowiązujących przepisach budowlanych,  

5. Dofinansowanie polega na jednorazowym zwrocie części kosztów poniesionych na realizację 
przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, z 
budynków, o których mowa w pkt 2,  

6. Kwota dofinansowania wyliczana jest na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę 
rachunków (faktur) za wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest pochodzących z demontażu materiałów budowlanych zawierających 
azbest, ich transport i składowanie (opisanych w pkt 1) i stanowi 70% ich łącznej wartości, 
jednak nie więcej niż 2 000 zł, niezależnie od liczby budynków z których usuwane są te 
odpady  

7. Warunkiem dofinansowania jest przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest i 
miejscu ich wykorzystywania” lub „informacji o wyrobach zawierających azbest, których 
wykorzystywanie zostało zakończone” (na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w 
zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania 
instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest – Dz.U. z 2003 r. Nr 192 
poz. 1876),  

8. Przed przystąpieniem do realizacji prac, o których mowa w pkt 1 należy złożyć wniosek 
o dofinansowanie w Urzędzie Gminy w Cisku  wraz z wymienionymi poniżej załącznikami, 
których oryginały przedstawiane są do wglądu:  

1. Dokumenty składane przed przystąpieniem do demontażu:  

a. kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie remontu związanego z demontażem 
materiałów budowlanych zawierających azbest organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu 
(wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub kopię pozwolenia 
na budowę wymaganego w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów 
budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych 
obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy na terenie 
miejscowości,  



b. kopia umowy na wykonanie prac zawarta z przedsiębiorcą posiadającym decyzję 
zezwalającą na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 
wydaną przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,  

c.  kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/ działki  

d. w przypadku budynków będących przedmiotem współwłasności, bez wydzielonej 
odrębnej własności lokali – zgoda poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie 
prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, o 
których mowa w pkt 1 , upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu 
wszystkich współwłaścicieli do podpisania umowy z Gminą Cisek i pobrania kwoty 
należnego dofinansowania,  

2. Dokumenty składane po zrealizowaniu demontażu:  

a. kopia imiennego rachunku (faktury) wystawionego na 
wnioskodawcę za wykonanie prac związanych z usuwaniem 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, 
dokumentującego koszty demontażu, transportu i 
składowania odpadów zawierających azbest wraz z kartą 
przekazania odpadu,  

b. kopia oświadczenia wydanego przez wykonawcę 
usuwającego wyroby azbestowe o prawidłowości wykonania 
prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z 
zachowaniem właściwych przepisów technicznych i 
sanitarnych (na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – 
Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),  

9. Wnioski o dofinansowanie wraz z wymienionymi w punkcie 7 załącznikami opiniuje pracownik 
Urzędu Gminy w Cisku  ds. ochrony środowiska, a akceptuje Wójt Gminy Cisek,  

10. Dofinansowanie nie przysługuje osobom, które we własnym zakresie zdemontowały pokrycia 
dachowe  

11. Podstawą wypłaty przyznanego dofinansowania jest podpisanie umowy cywilnoprawnej z 
Gminą  Cisek oraz potwierdzenie przez  pracownika Urzędu Gminy w Cisek ds. ochrony 
środowiska realizacji przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest notatką służbowa z wizji lokalnej. 

12. Wypłata refundacji będzie realizowana według kolejności złożenia kompletnych wniosków, w 
miarę napływania środków na rachunek GFOŚiGW oraz w miarę posiadanych środków, 
przeznaczonych na realizację tego zadania na dany rok kalendarzowy. 

 

  
 
 


