
Zarządzenie Nr 1512022
Wójta Gminy Kroczyce

z dnla 26 stycznia 2O22r.

w sprawie: zasad finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Kroczyce
w latach 2022-2023.

Na podstawie ań. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samoządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2o21r, poz. 1372 z póżn, zm,), ań,403 ust.2W Al,t, z art.400a ust. 1pkt.5i8ustawyzdnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U, z 2O21r, poz. 1973 z póżn. zm,)
oraz Uchwały Nl 9llll2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia
,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kroczyce wlaz ze szczegółową
inWentaryzacją"

zarządzam:

§1
1. Określić zasady finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Kroczyce

W latach 2022-2023,

2. Finansowanie polega na pokryciu przez Gminę Kroczyce kosztów likwidacji odpadów
azbestowych, plzy pomocy podmiotu wybranego pzez Gminę.

3, Zadanie podzielone jest na dwa etapy:

a) etap l dotyczy zdań realizowanych w 2022 roku,

b) etap ll dotyczy zadań realizowanych w 2023 roku.

§2
1. Finansowaniu mogą podlegać inwestycje polegające na rozbiórce pokryć dachowych lub elewacji

z elementóW azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub zbiórka
odpadu azbestowego zdeponowanego na posesjach z terenu Gminy Kroczyce.

2. Finansowanie obejmuje róWnież:

a) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi pzepisami lub,

b) załadunek, transpoń i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

4. Z finansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami (współwłaścicielami)
budynków mieszkalnych lub gospodarczych pokrytych materiałem zawierającym azbest,
położonych w całcści na terenie Gminy Kroczyce.

5. Z finansowania nie mogą skorzystać osoby, których budynek jest wykorzystywany w celu
prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Osoby ubiegające się o finansowanie nie mają roszczenia o jego pzyznanie.

7. Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z NFOŚ|GW oraz WFOS|GW według następujących
zasad:

a) Maksymalna kwota dofinansowania ze środkóW WFoŚiGW i NFoŚiGW (pożyczka +
dotacja) może wynosió do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie Więcej niż:



. 1200 złlMg odpadu zawieĘącego azbest - jeżeli na zadanie składają się: demontaż,
zbieranie, transpoń i unieszkodliwienie odpadu,

. 900 złlMg odpadu zawieĘącego azbest - jeżeli na zadanie składają się: zbieranie,
transpoń i unieszkodliwienie odpadu.

b) Maksymalna kwota dotacji ze środków WFoŚiew i ruroŚiow może Wynosić:
. łącznie nie Więcej niż 800 złlMg odpadu zawieąącego azbest - jeżeli na zadanie składają

się: demontaż, zbieranie, transpoń i unieszkodliwienie odpadu, W tym ze środków
NFOS|GW nie więcej niź 350 złlMg odpadu zawieĘącego azbest;

. łącznie nie więcej niż 600 złlMg odpadu zawieĘącego azbest - jeżeli na zadanie
składają się: zbieranie, transpoń i unieszkodliwienie odpadu, w tym ze środków
NFoŚiGW nie więcej niz 300 złlMg odpadu zawieąącego azbest,

. udział środków udostępnionyń w formie dotacji pżez NFOŚ|GW może wynosić do 50%
kwoty dofinansowania.

. uzupełnienie dofinansowania może stanowić p ożyczka ze środków wFośicw.

c) wFośicw udzielając dofinansowania uwzględnia efektywność kosztową oraz stopień
pilności usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na podstawie ,,oceny
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawieąących azbesf', wykonanej
zgodnie ze wzorem zawańym w Rozpożądzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
spolecznej z dnia 2 kwietnia 2oo4l. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz
warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późniejszymi
zmianami), żn. że łączna kwota dofinansowania ze środków WFoŚiGW (pożyc.zka + dotacja)
i NFoŚiGW (dotacja) może Wynosić do:
. 1O0o/o kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 12Oo zł (w tym łącznie

W formie dotacji ze środków NFoŚiGW i WFoŚiGW nie więcej niż 800zł/Mg odpadów
zawieĘących azbest, dla demontażu, zbierania, transpońu i unieszkodliwienia odpadów
zawierających azbest - dla l stopnia pilności,

o 90o/o kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 1o8o zł (w tym łącznie w formie
dotacji ze środków NFoŚiGW i WFoŚiGW nie więcej niż 72ozłtMg odpadów
zawieĘących azbest, dla demontażu, zbierania, transpońu i unieszkodliwienia odpadów
zawierających azbest - dla ll i lll stopnia pilności,

. 1ooo/o kosztów kwalifikowanyó zadania, lecz nie więcej niż 9oo zł (w tym łącznie w formie
dotacji ze środków NFosiGW i WFoŚiGW nie więcej niż 6oozł/Mg odpadów
zawieĘących azbest, dla zbierania, transpońu i unieszkodliwienia odpadów
zawierających azbest.

d) wFośicw udzielając dofinansowania uwzględnia wskaźnik doóodów podatkowych Gminy
W pżeliczeniu na jednego mieszkańca, publikowany pźez Ministerstwo Finansów.

§3
't. osoba, która zamieza uzyskać finansowanie, zobowiązana jest pżedłożyć w uzędzie Gminy

w Kroczycach:

a) dla zadań realizowanych do dnia 20,08.2022r. (w l etapie):

. wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu demontażU, transpońU i unieszkodliwienia
wyrobów zawieĘących azbest oraz informację o wyrobach zawierąących azbest wedlug
wzoru określonego w załącznikach do zażądzenia,

o oC€l]g stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania Wyrobów zawieĘących azbest,
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§4
Obiekty kwalifikowane do finansowania oceniane będą za pomocą punktów według
następujących zasad:

Grupa Rodzaj i stan wyrobu PunKy

I Sposób zastosowania azbestu

1 Powieżchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 30

Tynk zawieąący azbest 30

25

4 Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)

Struktura powieachni wyrobu z azbestem

5 Duże uszkodzenia powieżchni, naruszona struktura Włókien 60

A Niewielkie uszkodzenia powiezchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura
włókien

30

7 Ścisła struktura włókien pzy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych
ubytkach

15

8 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0

o Wyrób jest pżedmiotem jakichś prac

10 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)

1,| Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10

12 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne

13 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętżne 0

lV Miejsce usytuowania wyrobu W stosunku do pomieszczeń użytkowych

. cztery kolorowe zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi
Wyrobami zawierającymi azbest lub cztery kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów
azbestowych (dotyczy azbestu składowanego na posesji),

b) dla zadań realizowanych do dnia 20.08.2023r. (W ll etapie):

o wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, transpońu i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest oraz informację o wyrobach zawierających azbest według
Wzoru określonego W załącznikach do zaządzenia.

Wnioski składane z terminem realizacji na 2o23r_ podlegają uzupełnieniu do dnia
15.03.2023r. o:

- ocenę stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawieĘących azbest,

- cztery kolorowe zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest,
z widocznymi Wyrobami zawieąącymi azbest lub cztery kolorowe zdjęcia
zdemontowanych wyrobów azbestowych (dotyczy azbestu składowanego na posesji).

2

Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. <1.000 kg/m3)

10

lll Możliwośó uszkodzenia powieźchni wyrobu z azbestem

30

15

10



14 Bezpośrednio w pomieszczeniu 30
,15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25

W systemie Wywietzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)

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)

V Wykoaystanie miejsca/ obiektu / uaądzenia budowlanego/ instalacji
przemysłowej

21 Regularne przez dzieci, młodzież lub spońowów 40

22 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30

23 Czasowe (np, domki rekreacyjne) 15

24 5

25 Nieużytkowane (np. : opuszczone zabudowania mieszkalne lUb gospodarskie,
Wyłączone
z użytkowania obiekty, uządzenia lub instalacje)

0

2. Do dofinansowania mogą być dopuszczone obiekty, które uzyskają co najmniej 120 punktów.

§5
1. O terminie pzyjmowania wniosków Wójt Gminy Kroczyce informuje umieszczając informację na

tablicach informacyjnych UrZędU Gminy Kroczyce oraz za pośrednictwem stron internetowych
www.kroczyce.bip.jur.pl oraz Www.kroczyce.pl, wyznaczając termin na przyjmowanie wniosków
nie krotszy niż tydzień.

2. Wnioski złożone przed wejściem w źycie zarządzenia są skuteczne o ile spelniają wymogi
pżewidziane W zaządzeniu.

§7

16 25

0

Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)

§6
1. Finansowanie odbywa się na podstawie umowy zawańej pomiędzy Gminą Kroczyce

a Wnioskodawcą pod Warunkiem, że Wykonawą robót będzie podmiot wyłoniony przez Gminę
Kroczyce na podstawie pzepisów o zamówieniach publicznych.

2, Po wykonaniu zadania objętego finansowaniem Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić na
każde żądanie, możliwość kontroli wykonania zadania pżez pracowników Uzędu Gminy w
Kroczycach,



Finansowaniu likwidacji odpadów azbestowych na zasadań określonych w niniejszym zalządzeniu
podlegają Wszystkie Wnioski złożone W latach 2022 - 2023.

§8
Wykonanie zażądzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Pżestrzennej
i Ochrony Środowiska.

§9
zażądzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ś{

iń, s



Załącznik Nr 1 do Zaządzenia Nr 1512022
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 26 slycznia 2o22l.

WNlosEK
o dofinansowanie zadania z zakrcsu demontażu, transpońu i unieszkodliwienia

wyrobów zawierających azbest

(lmię i nazwisko właściciela, wspóhrrłaściciela,)

(Kod pocnowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr teletonu.)

3. Tytuł prawny do nieruchomości:

| {wasnosc, Współwłasność, inny - numer księgi Wieczy§ej tub innego dokumentu wskazującego własnośó )

4. Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest:

(Kod pocźow, nazwa miejscowości, ulica i nr domu.)

5, Numer ewidencyjny działki, obręb:

(płyty azbe§owo cementowe ptaskie/faliste, inny odpad.)

7. llośó odpadów azbestowych (Mg):

8. Rodzaj budynku, z którego Ędzie usuwany azbest:

( M ie szkalny, go spod arczy, inny.)

9, Demontaż, transpoń i unieszkodliwienie wyrobów zavlierających azbest:

E tak E nie

'l. Wnioskodawca:

2. Adres zamieszkania:

6. Rodzaj odpadów:



10. Transpoń i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest:

tr tak D nie

'l l . Termin realizacji zadania:
D2o22 E2o23

(data i podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
- dla wniosków z terminem realizacji do 20,08.2O22r.:
1. lnformacja o Wyrobach zawierających azbest,
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
3. cztery kolorowe zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z Widocznymi wyrobami

zawierającymi azbest lub cztery kolorowe zdjęcia zdemontowanyń Wyrobów azbestowyń (dotyczy
azbestu składowanego na posesji).

- dla wniosków z terminem realizacji zadania do 20.08.2023r.:
'1 . lnformacja o wyrobach zawieąących azbest,
Wnioski składane na.ok2o23 należV uzupełnić do 15,03.2023r. o:
'1 , Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawieĘących azbest,
2, Cztery kolorowe zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami
zawierającymi azbest lub cztery kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych (dotyczy
azbestu składowanego na posesji).

zgodnie z ań. 13 ogólnego rozpofządzenia o ochronie danych osobowych (RoDo) z dnla 27 
'<wtetnta 

2016 r. informulę, tż:

Admini§tratorem Pani/Pana danych osobowych iest Ulz ąd Gminy KIoczyce z siedzibą w Kfoczycach,42 - 425 Kroczwe,
ul. BatalionóW chłop§kich 29.
KontaK z lnspeKorem ochrony Danych w Urzędzie Gminy Koczyce, możliwy jest pod nrte|.34315 21 50-5 lub pod adresem
email: lggl@lugga€ąd
Pani/Pana dane osobowe p]zelwaEane będą na podstawie ań, 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub ań, 9 ust, l lit, a, b, c, d, h, i, j- ogó|nego
RoEporządzenia o ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W celu:

D uyskania dofinansowania zadania z zakresu demontażu, transpońu i unieszkodllwienia WyrobóW zawieąących azbest,

,ł, przetwarzanie jesl niezbędne do realizacji obowiązków uśawowych wynikających z ustaw, w §zczególności:
D Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z2o2o l. poz. 1219 z późn. zm.),
o Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o §amożądzie gminnym (t.j, Dz. U. z2o2o l. poz.713 z póżn. zm.|
n lnne:,.....,..,....,.

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Urąd Gminy Kloczyce olaz uPrawnione prawem podmioty publiczne
i niepubliczne konieczne do realizacji przedmiotowego Wniosku.

6. Pana/Pani dan€ osobowe Prz€chow}rwane będą przez okre§ nlezbędny do realżacji celu Wynikającego z ustawy, jednak nie
krótszy nż okres Wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady MinistróW W sprawie instrukcii kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
Wykazów aK oraz insirukcji W sprawie organizacji i zakresu działania archiwóW zakładowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo:

1

2

3

właśGiciel. użńkownik wieczvstv lub zarzadca nieruchomości obowiazanv iest zołosió prace
poleqaiące na zabezpieczeniu lub usuwaniu wvrobów zawieraiacvch azbest do właściweqo
orqanu administracii architektoniczno_budowlanei.
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a, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. spro§towania (poprawiania) swoich danych;
c, prawo do usunięcia danych osobowych, W sytuacji, gdy pżetwaęanie danych nie następuje Wcelu Wywiązania się

z obolYiązku vlynikającego z przepisu prawa lub W ramach sprawowania W|adzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e, prawo do Wniesienia sprzeciwu Wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UoDo (na adres Użędu ochrony Danych osobowych, ul. stawki 2,

00 - 193 Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych je§t obowiązkowe, W sytuacji gdy prżeśankę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawańa między stronami umowa,

zapoznałem/am §ę z inlormacjami ipouczeniem zań]aĘmi w niniejszej klauzuli.
Pżedmiotowa inlormacje są dla mnie zrozumiale.

Data i podpis



7.

9.

10

Zaląe,znik Nr 2 do Zaządzenia Nl 15l2O22
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 26 styc.znia 2O22l.

|NFORMACJA O VVYROBACH ZAW|ERAJĄCYCH AZBESTI}

Nazwa miejsca/użądzenia/instalacji, adres2):

3. Rodzaj zabudowy3): .............

4. Numer działki ewidencylnela); 

" "

5. Numer obrębu ewidencyjnegoa): ..

6. Nazwa, rodzaj wyrobus): ..............

llośó posiadanych wyrobów6):

Stopień pilności7): .,.,......................

Zaznaczenie miejsca wyslępowania wyrobów8):

a) nazwa i numer dokumentu: ...................,........

b) data ostatniej aktualizacji:

Pżewidywany termin usunięcia wyrobów: ..........

11. llość usuniętych wyrobów zawierających azbest pżekazanych do unieszkodliwienia6): .....

data

1)Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy Wyrób zawieąący \łagowo o,1 % lub więcej azbestu.
2)Adres faktycznego miejsca Występowania azbestu należy uzupełnić W następującym formacieI Województwo, powiat, 9mina, miejscowŃc,

ulica, numer nieruchomości.
3) Należy podać rodzajzabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno{ospodarcży, inny.
a) Należy podać numeI działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faKycznego miejsca Występowania azbestu.
5) Plzy określaniu rodzaju wyrobu zawieąącego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty ażbeslowo_cementowe płaskie stosowane W budownictwie,
, płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane W budownictwie,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- rury izłąoza azbestowo-cementowe pozostawione W ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymiW swoim składzie azbest,
- Wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- plzędza specjalna, W tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury isznurki,
- Wyroby azbestowo-kauczukowe, z Wyjątkiem WyrobóW ciernych,

- papier, teKura,

- 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 plz ed emisją Włókien azbestu),

- drĘi utwardzone odpadami zawierającymi azbe§t plzed Wejśaiem W życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 l. o zakazie
stosowania WyrobóW zawierających azb6t, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

- inne Wyroby zawierające azb6l, oddzielnie niewymienione, w tym papier i teKura; podać jakie,
6) llŃć Wyrobów zawierających azb6t należy podać w jednostkach Właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m,b., km),

2. Wykorzystujący Wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:

(podpis)



7)Według ,oceny stanu i możliwąści bezpiecznego użytkowania wrobóW zawierających azbest' okeślonej W załączniku nr 1 do
rozpolządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. W sprawie sposobóW i warunkóW bezpiecznego
Uźytkowania i usuwania WyrobóW zawierających azbest (Dz. U, Nr 71 , poz. 6€ orazz2o1o (. Nl 162, poz. 1089),

3) Nie dotyczy osób fizyczn}€h niebędących prżedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumeńu oraż datę jego ostatniej aKualżacji, W
Kórym zostały oznaczone miejsca Występowania WyrobóW zawierających azbest, W szczególności planu sytuacyjnego terenu inśalacji lub
urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.


