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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr V/40/2011 

Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 30 marca 2011 roku 

Regulamin dofinansowania kosztów usuwania odpadów zawierających azbest na terenie 
gminy Opoczno 

§ 1 

Regulamin określa zasady dofinansowania ze środków budżetu Gminy Opoczno kosztów 

odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest usuniętych z terenu 

nieruchomości położonej w gminie Opoczno. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Odpadach zawierających azbest – rozumie się przez to odpady niebezpieczne 

oznaczone kodami 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05* - 

materiały konstrukcyjne zawierające azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 

1206) 

2) Właścicielu nieruchomości - rozumie się przez osobę posiadającą tytuł prawny do danej 

nieruchomości, ewentualnie przez właściciela nieruchomości należy także rozumieć 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. 

3) Wykonawcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wymagane przepisami 

prawa zezwolenia w zakresie transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających  

azbest lub mającego zawarte stosowne umowy z podmiotami, które spełniają wymogi 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów azbestowych. 

4) Kosztach usuwania odpadów zawierających azbest – rozumie się przez to koszty 

wywozu odpadów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwienia wykonanych przez 

specjalistyczną firmę. 

5) Gminie – rozumie się przez to Gminę Opoczno. 

§ 3 

1. Ze środków budżetu Gminy Opoczno będą dofinansowane w całości koszty transportu                     

i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zdeponowanych w obrębie nieruchomości 
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zlokalizowanych na terenie gminy Opoczno, należących do osób fizycznych nie będących 

przedsiębiorcami – w ramach realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami               

i ochroną powierzchni ziemi. 

2. Dofinansowanie obejmuje również zdemontowane wcześniej odpady zawierające azbest lub 

wyroby zakupione i nigdy niewykorzystane zmagazynowane na nieruchomości 

wnioskodawcy. 

3.  Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z demontażem oraz zakupem i montażem 

nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych. 

4.  O dofinansowanie ubiegać się może właściciel nieruchomości zgodnie z § 2 pkt 2  będącej na 

terenie gminy Opoczno. 

5.  O dofinansowanie ubiegać się może również wspólnota mieszkaniowa w części, w której 

właścicielami są osoby fizyczne. 

6.  Dofinansowanie na powyższe zadanie przyznaje się jednorazowo dla danego obiektu 

budowlanego w danym roku kalendarzowym. 

7.  Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

8. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały 

transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest przed 

terminem rozpoczęcia obowiązywania niniejszego regulaminu. 

§ 4 

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest: 

1. Lokalizacja obiektu budowlanego w granicach administracyjnych gminy Opoczno. 

2. Dokonanie zgłoszenia do właściwego organu architektoniczno – budowlanego zamiaru 

wykonania prac remontowych/demontażowych lub posiadanie decyzji na budowę lub 

rozbiórkę obiektu budowlanego – w zależności od zakładanego zakresu prac, za 

wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 2. 

3. Złożenie wniosku wraz załącznikami. 

§ 5 

1. Przyznanie dofinansowania odbywa się na podstawie złożonego w Urzędzie Miejskim w 

Opocznie wniosku (wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu). 

2. Do wniosku należy dołączyć: 
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− Dokument potwierdzający, ze wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości lub 

dysponuje nieruchomością na podstawie zawartej umowy z właścicielem. 

- Kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac remontowych/ demontażowych lub decyzji 

na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w 

§ 3 ust. 2. 

3. Wnioski będą realizowane w kolejności ich składania, aż do wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy w danym roku 

kalendarzowym. 

4. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych, będą 

realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, pod warunkiem zabezpieczenia 

w/w  środków w budżecie Gminy. 

§ 6 

1. Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych odbywać się będzie na 

podstawie umowy zawartej przez Gminę Opoczno z firmą posiadającą zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

zawierającymi azbest, wydanym w trybie przepisów ustawy o odpadach. 

2. Wykonawca realizujący przedmiotowe zadanie zostanie wyłoniony przez Gminę 

Opoczno zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

§ 7 

1. Odpady zawierające azbest przygotowane do transportu winny być ułożone na palecie, 

ofoliowane ewentualnie zapakowane w foliowe worki i przygotowane do odbioru w 

miejscu dostępnym do załadunku przez Wykonawcę. 

2. Zabezpieczenie odpadów azbestowych winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 8 

Wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia pisemnie Urzędu Miejskiego w Opocznie                 

o zakończeniu prac związanych z odbiorem z nieruchomości odpadów zawierających azbest 

poprzez złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało 

zakończone (druk -  załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 

 § 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcie podejmuje 

Burmistrz Opoczna. 


