
 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2021 

Wójta Gminy Łęka Opatowska 

z dnia 6 sierpnia 2021 r. 

 

Regulamin wykonywania i finansowania zadań w zakresie usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska w 2021r. 

Rozdział 1 

Postanowienie ogólne  

§1. Regulamin wykonywania i finansowania zadań w zakresie usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska w 2021 roku, zwany dalej „Regulaminem”, 

określa zasady i tryb finansowania i postępowania z odpadami zawierającymi azbest 

zakwalifikowanymi do ich usunięcia. 

§2. Realizacja zadania określonego w §1 obejmuje nieruchomości zlokalizowane na terenie 

Gminy Łęka Opatowska stanowiące własność, objęte użytkowaniem wieczystym lub będące  

w zarządzie podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osób fizycznych, 

b) wspólnot mieszkaniowych, 

c) osób prawnych, 

d) przedsiębiorców, 

§3. Użyte w Regulaminie określenia: 

1) „azbest” i „wyroby zawierające azbest” oznaczają wyroby zawierające azbest- oznaczają wyroby 

z azbestu rozumiane według przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020r. poz. 1680); 

2) Regulamin – niniejszy regulamin. 

Rozdział 2 

Środki na finansowanie programu 

§4. Środki finansowe na likwidację wyrobów zawierających azbest pochodzą ze środków 

budżetu Gminy Łęka Opatowska oraz mogą pochodzić z dofinansowania Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

§ 5. Finansowanie usług polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających 

azbest w ramach określonych Regulaminem zapewnia Gmina Łęka Opatowska w wysokości 

100% wartości brutto usługi, jednak nie więcej niż 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące 

złotych) w danym roku na jeden złożony wniosek. 

§6. 1. Przez usługi wymienione w §5 rozumie się wyłącznie pakowanie i załadunek 

wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie 



 

nieruchomości należącej do Wnioskodawcy, transport na składowisko, rozładunek  

i unieszkodliwienie lub utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Nie finansuje się demontażu wyrobów zawierających azbest oraz kosztów wykonania nowego 

pokrycia dachowego. 

§7. Podstawą do finansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest, jest zawarcie 

umowy przez Gminę Łęka Opatowska z Wnioskodawcą.  

§8. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości 

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis, która 

będzie udzielona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.); 

2. Pomoc przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w 

sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013,s.9,z późn.zm.) 

3. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorstwu nie może 

przekroczyć 200 000 euro, a przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność w zakresie transportu 

drogowego towarów 100 000 euro – okresie trzech lat podatkowych. 

4. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorstwu w sektorze rolnym 

nie może przekroczyć 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych. 

Rozdział 3 

Zasady finansowania 

§9. Warunkiem finansowania zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest jest złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami w terminie do 30 

sierpnia 2021r. Wniosek należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

§10.1 Realizacja dofinansowania usługi usuwania azbestu dla podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą wymaga załączenia do wniosku: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie i 

rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 

poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 

otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 2 Regulaminu. 

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, według wzoru określonego rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53,poz. 311 ze zm.) 

2. Realizacja dofinansowania usługi usuwania azbestu w sektorze produkcji rolnej wymaga 

załączenia do wniosku: 



 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 

poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w 

tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 3 Regulaminu 

2) informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis w rolnictwie, według wzoru 

określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de mini mis w rolnictwie lub 

rybołówstwie. (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810). 

Rozdział 4 

Kwalifikacja wniosków 

§11. 1. Wnioski rozpatruje Wójt Gminy Łęka Opatowska według kolejności ich wpływu.  

2. Po stwierdzeniu, że wniosek kwalifikuje się do wsparcia i Gmina Łęka Opatowska dysponuje 

środkami finansowymi umożliwiającymi wsparcie. Osoby, które złożyły wniosek we wskazanym 

terminie są informowane pisemnie czy zakwalifikowały się do objęcia dofinansowaniem do 

usuwania azbestu. 

3. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub zawiera braki, Wójt Gminy Łęka Opatowska 

wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane 

do czasu ich uzupełnienia. Wnioski niekompletne i nieuzupełnione we wskazanym terminie 

zostaną odrzucone. 

§ 12. W celu potwierdzenia zgodności informacji ujętych we wniosku, Gmina Łęka 

Opatowska może przeprowadzić kontrolę nieruchomości, na której planuje się usuwać wyroby 

zawierających azbest. 

Rozdział 5 

Przyznanie i rozliczenie dotacji 

§ 13. 1. Wypłata kwoty przyznanego dofinansowania nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu 

zadania zgodnie z umową na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę. 

  2. Formularz rozliczenia stanowi załącznik nr 4 Regulaminu. 

 3. Na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, Wójt Gminy Łęka Opatowska może 

przeprowadzić kontrolę realizacji zadania na określonej zgodnie z umową o dotację 

nieruchomości.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu wykonywania i finansowania usuwania azbestu 

 i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska w 2021r. 

 

W N I O S E K 

O   D O F I N A N S O W A N I E   Z A D A N I A    

W   Z A K R E S I E    U S U W A N I A  

A Z B E S T U   I   W Y R O B Ó W   Z A W I E R A J Ą C Y C H   A Z B E S T 

 

 

Wójt Gminy Łęka Opatowska 

ul. Akacjowa 4 

63 – 645 Łęka Opatowska 

1. Wnioskodawca (Imię i nazwisko): 

........................................................................................................................................................................................................... 

2. Adres wnioskodawcy: Miejscowość ………………………………..……… Nr ……….. 

Kod pocztowy……………………………… 

Gmina...............................................................................  

Telefon …………………………………..................................................................................................  

3. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia:  

(Szacunkowa waga 1m2 pokrycia dachowego z płyty cementowo – azbestowej (płyta falista) 

wynosi 17 kg)     

Rodzaj wyrobów:  

………………………………………………………………………...……………...….. 

Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek garażowy, wiata, stodoła, budynek inwentarski, 

budynek gospodarczy, budynek przemysłowy (właściwe podkreślić),  

inny ……………………………………………………………………………(wymienić). 

Oświadczam, iż budynek wskazany we wniosku o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem 

azbestu  

T  TAK  NIE 

służy do prowadzenia działalności związanej z produkcją rolną (zaznaczyć właściwe znakiem X)!!! 

a) odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest  (Mg) 

............................................................................................................ ......................................................................... 

4.    Lokalizacja wyrobów zawierających azbest: 

Miejscowość: ………………….………..……… 

nr………………………………………………… 

Nr działki 

ewidencyjnej……………………………………………………………………………… 

Nr obrębu ewidencyjnego...................................................................................................................... 



 

5.  Opis przedsięwzięcia (zakres planowanych prac, tytuł prawny do nieruchomości): 

................................................................................................................................. .................................................... 

6.    Planowany okres realizacji przedsięwzięcia (miesiąc, rok): 

a) termin rozpoczęcia prac: .............................. b)   termin zakończenia prac: .  ............................. 
 

7.   Uwagi i informacje dodatkowe: 
............................................................................................................................................................................ 

 

8.  Zapoznałem się z Regulaminem wykonywania i finansowania usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska w 2021r. 

 

........................................................ 
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

WYPEŁNIA GMINA 

.............................................................                                      .................................................... 

(nr ewidencyjny wniosku wg kolejności wpływu)                      (data wpływu wniosku do gminy) 

 

................................................................................                             ......................................... 

 (rozpatrzono wniosek pozytywnie lub negatywnie)                        (data i podpis wójta gminy) 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Kserokopia Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – wg załącznika 
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 
649 z późn. zm.), potwierdzającego I lub II stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest. 

2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (akt własności lub inny tytuł 
prawny). 

3. Pisemna zgoda współwłaściciela/li budynku na wykonanie prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających 
azbest – jeżeli dotyczy. 

4. Dodatkowo dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagane załączniki do wniosku: 

a) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy      de 
minimis otrzymanej w tym okresie, oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b) informację niezbędną do udzielenia pomocy, według wzoru określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311 z późn. zm.). 

5. Dodatkowo w sektorze produkcji rolnej wymagane załączniki do wniosku: 
a) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie, oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b) informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie według wzoru określonego 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz.810). 

 

  Uwaga! 

6. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, należy dostarczyć stosowne pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy w 

Łęce Opatowskiej. 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu wykonywania i finansowania usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska w 2021r. 

 

 OŚWIADCZENIE  
o pomocy de minimis  

 
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………… prowadzący/a 

działalność gospodarczą, oświadczam,  

 że jestem*   

 nie jestem*   

beneficjentem pomocy de minimis  

 

       Łączna kwota otrzymanej przeze mnie pomocy w roku, w którym ubiegam się o pomoc oraz 

w okresie trzech lat podatkowych wyniosła łącznie ……………………………. EUR i zgodnie z 

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy 

de minimis (Dz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 str. 1) nie przekracza 200.000 euro, a dla 

działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100.000 euro.  

        

 

………………………                                           ………………………  

                  (Miejscowość i data)                                          (Podpis wnioskodawcy)  

 

 
 
 

 

 

 

 

Uwagi:  
Złożenie informacji niezgodnych z prawdą może skutkować koniecznością zwrotu 
udzielonej pomocy publicznej z konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.)  
*zaznaczyć właściwe 

 

 

 



 

Załącznik nr 3  

do Regulaminu wykonywania i finansowania usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska w 2021r. 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o pomocy de minimis w rolnictwie 

 
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………prowadzący/a 
działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi, 
oświadczam,  

 że jestem*   

 nie jestem*   
 
beneficjentem pomocy de minimis w rolnictwie.  
 
Łączna kwota otrzymanej przeze mnie pomocy w roku, w którym ubiegam się o pomoc oraz w 

okresie trzech lat podatkowych wyniosła łącznie ……………………………. EUR i zgodnie z 

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy 

de minimis w sektorze rolnym (Dz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 str. 9) nie przekracza 15 000 

EUR.  

 

 
 
                ………………………                                             ………………………  
                 (Miejscowość i data)                                             (Podpis wnioskodawcy)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi:  
Złożenie informacji niezgodnych z prawdą może skutkować koniecznością zwrotu 
udzielonej pomocy publicznej z konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.)  
*zaznaczyć właściwe 

 

 



 

Załącznik nr 4  
do Regulaminu wykonywania i finansowania usuwania azbestu 

 i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska w 2021r.  

 

FORMULARZ ROZLICZENIA 

Dotacji z budżetu Gminy Łęka Opatowska na dofinansowanie kosztów zadań z zakresu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska w 

2021 r. 

1. Dane wnioskodawcy: 

Data …………………oraz numer zawartej umowy………………………………………. 

Imię, nazwisko/nazwa:……………………………………………………………………… 

NIP……………………………    REGON…………………………………, jeżeli dotyczy 

2. Lokalizacja zadania zaplanowanego do wykonania: 

Adres:……………………………………………………………………………………….. 

Nr ewidencyjny działki:…………………………….., obręb ewidencyjny………………… 

3. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest: 

…………………………………………………………………………………………………

4. Rodzaj budynku: 

budynek mieszkalny, budynek garażowy, wiata, stodoła, budynek inwentarski, budynek 

gospodarczy, budynek przemysłowy (właściwe podkreślić), 

 inny ……………………………………(wymienić). 

5. Koszty kwalifikowane poniesione na wykonanie zadania : 

Wartość netto: ……………………….zł wartość brutto: ………………………zł 

Wartość podatku VAT: ………………………..zł 

6. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu rozliczenia: 

kserokopie dokumentów zawierających koszty kwalifikowane, potwierdzające wykonanie 

całego zadania w terminie określonym w umowie o udzieleniu dotacji tj. wystawione po dacie 

zawarcia umowy o dotację (oryginały do wglądu): 

Faktura VAT/ rachunek: 

Nr………………………………… z dnia………………………… wystawiona przez 



 

………………………………………………………………………………………….. 

 Faktura VAT/ rachunek: 

Nr………………………………… z dnia………………………… wystawiona przez 

………………………………………………………………………………………….. 

Faktura VAT/ rachunek: 

Nr………………………………… z dnia………………………… wystawiona przez 

………………………………………………………………………………………….. 

- dowód zapłaty za fakturę VAT lub rachunek; 

- potwierdzenie/oświadczenie zdeponowania odpadu przez odbierającego odpady; 

- oświadczenie usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości przeprowadzenia prac 

oraz oczyszczeniu terenu z zachowaniem obowiązujących przepisów; 

 

…………………………………… ……………………………………………….. 

     Data wypełnienia      Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 


