
 
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom 

fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 

 

 „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie” 

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie 

nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł prawny lub są posiadaczami samoistnymi, 

zrealizowały zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest. 

2. Definicje: 

1). pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć działkę gruntu lub działkę budowlaną w rozumieniu 

przepisów o gospodarce nieruchomościami. 

2). pod pojęciem likwidacji wyrobów zawierających azbest rozumie się prace związane z rozebraniem 

pokrycia lub elewacji azbestowej na budynkach, prace związane z uprzątnięciem azbestu  

z nieruchomości, przygotowanie azbestu do transportu, transport azbestu do miejsca unieszkodliwienia, 

które spełnia wymogi przepisów o odpadach oraz unieszkodliwienie azbestu zgodnie z przepisami 

ustawy o odpadach przez uprawniony podmiot. 

3). pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego lub posiadania samoistnego do nieruchomości należy 

rozumieć: 

a). w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania – we wniosku należy podać 

aktualny numer księgi wieczystej budynku lub nieruchomości, na której jest położony dany budynek 

mieszkalny/lokal mieszkalny (w formacie: AA0A/00000000/0 gdzie A to litera a 0 to cyfra), 

b). w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe 

prawo lokalowe) – we wniosku należy podać aktualny numer księgi wieczystej budynku  

lub nieruchomości, na której jest położony dany budynek mieszkalny/lokal mieszkalny (w formacie: 

AA0A/00000000/0 gdzie A to litera, a 0 to cyfra), 

c). w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) - 

stosowna umowa z podpisem notarialnie poświadczonym, a w przypadku dożywocia we wniosku 

należy podać aktualny numer księgi wieczystej budynku lub nieruchomości, na której jest położony 

dany budynek mieszkalny/lokal mieszkalny (w formacie: AA0A/00000000/0 gdzie A to litera,  

a 0 o cyfra), 

d). w przypadku posiadacza samoistnego w rozumieniu art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz 1740 z późń. zm.) - wypis z rejestru gruntów i budynków 

nie starszy niż 3 miesiące lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy. 

3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania są rachunki lub faktury - wystawione na Inwestora, 

dokumentujące likwidację wyrobów zawierających azbest. 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów likwidacji wyrobów zawierających 

azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1800,00 PLN. W przypadku, gdy wniosek dotyczy 

likwidacji wyrobów zawierających azbest z więcej niż jednego budynku na danej nieruchomości – 

wymieniona wysokość dotacji odnosi się do każdego budynku, z którego usunięto azbest. 

5.  (uchylony) 

6.  (uchylony) 

7. Celem ubiegania się o dotację należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi 

dokumentami (oryginały do wglądu): 

1). (uchylony) 

2). rachunki lub faktury dokumentujące poniesione wydatki na likwidację azbestu, 

3). karta przekazania odpadu wystawiona zgodnie z przepisami o odpadach ze wskazaniem miejsca 

unieszkodliwienia azbestu, 

4). informacja o wyrobach zawierających azbest zgodnie z przepisami ochrony środowiska, 

5). (uchylony) 

6). (uchylony) 

7). oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu w stosunku do Gminy Zawiercie w opłatach lokalnych  

i podatkach oraz wywiązywaniu się z obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości. 

8. Ustala się następujący tryb udzielania dotacji: 

1). złożenie wniosku przez Inwestora,  

2). weryfikacja wniosku w Urzędzie Miejskim pod względem formalnym, następnie oględziny 

potwierdzające zgodność stanu z informacją o wyrobach zawierających azbest i weryfikacja wniosku pod 

względem merytorycznym, 



 
 3). wnioski wymagające uzupełnienia lub wyjaśnienia Inwestor uzupełni w terminie 14 dni od dnia 

pisemnego powiadomienia przez Urząd Miejski. W uzasadnionych przypadkach wskazany termin może 

ulec przedłużeniu o miesiąc. Nieuzupełnienie braków w podanym wyżej terminie spowoduje odmowę 

udzielenia dotacji. 

4). zawarcie umowy udzielenia dotacji w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Inwestora lub odmowa 

udzielenia dotacji w przypadku negatywnej weryfikacji wniosku Inwestora z zastrzeżeniem punktu 3.  

9. Wzór wniosku oraz wzór umowy zostaną określone w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Zawiercie. 

10. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w danym roku według kolejności ich składania. 

11. Określa się termin składania wniosków w danym roku do ostatniego dnia roboczego października. 

 

 

 

 

 


