
 

 

 

 

Zarządzenie Nr 2/2019 

Wójta Gminy Kroczyce 
z dnia 9 stycznia 2019r. 

 

 

w sprawie : zasad finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Kroczyce w roku 

2019. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. 

poz. 994 ze zm.) art. 400 a ust. 1 pkt. 5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2000r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 9/II/2014 Rady Gminy Kroczyce  

z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Kroczyce wraz ze szczegółową inwentaryzacją”  

 

zarządzam: 
 

§ 1 

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

w roku 2019. 

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

§ 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: 

1) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub, 

2) załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 

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

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

5. Osoby ubiegające się o finansowanie nie mają roszczenia o jego przyznanie. 

6. Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z  WFOŚiGW według następujących zasad: 

1) Dofinansowanie ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW, w formie dotacji może wynosić: 
a) do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego 
azbest, jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie  

lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest,                 
b) do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego 
azbest jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie 

odpadów zawierających azbest. 

7. W przypadku nieotrzymania dofinansowania ze źródeł wskazanych powyżej lub w niższej wysokości 
zadanie będzie finansowane ze środków własnych Gminy Kroczyce. 

 






