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Załącznik 
do Zarządzenia nr 233/2020 

Wójta Gminy Chmielno 
z dnia 05.05.2020 r. 

Regulamin konkursu 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Chmielno w 2020 r. 

 

 

I. Terminy i sposób składania wniosków 

1. Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania odbywa się na podstawie niniejszego 
regulaminu, opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielno (zwanego dalej: 
Urzędem Gminy): https://www.chmielno.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Ustala się termin naboru wniosków do dnia 29.05.2020 r. 

3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Chmielno, w następujący sposób: 
1) osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.30 – 

15.30, w czwartki w godzinach 7.30 – 16.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 15.00 
2) listownie na adres Urzędu Gminy Chmielno, tj. ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno 

(decyduje data wpływu korespondencji do Kancelarii UG). 

4. Wnioski złożone poza terminem naboru podlegają odrzuceniu. 

5. Urząd Gminy zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia dodatkowych dokumentów lub 
wyjaśnień dotyczących przedsięwzięcia, wyznaczając Wnioskodawcy dodatkowy termin w tym 
zakresie.  

6. Wezwanie, o którym mowa w pkt. 5 może odbywać się drogą elektroniczną. Potwierdzeniem 
otrzymania przez Wnioskodawcę wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się 
raport programu pocztowego nadawcy o przekazaniu wiadomości e-mail. W przypadku 
nieotrzymania potwierdzenia odbioru wiadomości, w celu weryfikacji skuteczności jej 
doręczenia, Wnioskodawca powiadomiony zostanie dodatkowo o konieczności uzupełnienia 
wniosku telefonicznie. 

7. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym przez Urząd Gminy terminie, o którym mowa w  pkt. 
5, będzie równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z ubiegania się o dofinansowanie. 

8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku możliwe jest w przypadku łącznego spełnienia wymagań 
niniejszego Regulaminu. 

9. Wnioskodawca może wycofać złożony wniosek na każdym etapie trwania naboru i jego oceny. 
Informację o wycofaniu wniosku należy złożyć w formie pisemnej, na zasadach przewidzianych 
dla złożenia wniosku, o których mowa w  pkt. 3. 

 

 

 

https://www.chmielno.pl/
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II. Wnioskodawcy 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Wnioskodawcy, należy przez to rozumieć osobę, 
która w celu otrzymania dofinansowania złoży wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów 
zawierających azbest. 

2. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć Wnioskodawcy będący właścicielami lub posiadaczami  
nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, zlokalizowanej na terenie 
Gminy Chmielno. 

3. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne. 
 

III. Rodzaje przedsięwzięć  

1. W ramach dofinansowania można ubiegać się o dotację na zadania związane z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest, tj.: 
1) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 
2) zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych. 

2. Nie będą pokrywane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, koszty 
demontażu pokryć z innych materiałów lub elementów towarzyszących rozbiórce, koszty 
zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi. 

 

IV. Procedura dofinansowania 

1. Do oceny wniosków stosuje się kryteria dostępu. Celem oceny wniosku wg kryteriów dostępu 
jest określenie czy wniosek spełnia podstawowe warunki ubiegania się o dofinansowanie w 
formie dotacji. Ocena wstępna wg kryteriów dostępu ma postać „0/1” tzn. „nie 
spełnia/spełnia”. Ocena wniosków odbywa się wg poniższych kryteriów. 

 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1) Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie.   

2) Wniosek jest kompletny i posiada wszystkie wymagane załączniki tj.   

 Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobu zawierającego azbest” 
[Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 05 sierpnia 2010 r. Zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. Nr 162 poz. 1089)]. 

 

Fotograficzna dokumentacja stanu obiektu/ów przed realizacją zadania. 

Umowa z uprawnionym Wykonawcą do przeprowadzenia prac rozbiórkowych 
związanych z usuwaniem azbestu. 

Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania 
działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających 
azbest. 

Kserokopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na 
budowę (w zależności od zakresu wykonywanych prac) wydanego przez Wydział 
Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Kartuzach ul. 11 Listopada 
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Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

(oryginał do wglądu). 

Kserokopię aktualnego aktu własności nieruchomości lub oświadczenie o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. 

Wnioskodawca, który nie jest właścicielem załącza do wniosku pisemną zgodę 
właściciela nieruchomości – osoby fizycznej na przeprowadzenie robót związanych z 
utylizacją azbestu. W przypadku budynków mieszkalnych będących przedmiotem 
współwłasności bez wydzielonej odrębnej własności lokali – zgodę pozostałych 
współwłaścicieli na wykonywanie prac związanych z usuwaniem odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do 
występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli. 

3) Wniosek jest prawidłowo podpisany.   

4) Wniosek dotyczy nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Chmielno.   

5) Wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w części II Regulaminu.   

2. W przypadku, gdy wniosek podpisywany jest przez pełnomocnika Wnioskodawca winien uiścić 
opłatę w wysokości 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty 
skarbowej). Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z 
chwilą złożenia wniosku. Opłatę można wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Chmielno nr 
77 8324 0001 0030 0012 2000 0030. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonej dokumentacji dopuszcza się 
możliwość jednokrotnej korekty/uzupełniania wniosku. W takim przypadku do Wnioskodawcy 
kierowane jest wezwanie , o którym mowa w części I pkt 5. 

4. Wnioski ocenione pozytywnie wg kryteriów dostępu, zostaną poddane wizji lokalnej, podczas 
której pracownik Urzędu Gminy stwierdzi poprawność danych podanych we wniosku. 

5. Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie, jeśli: 
1) nie spełnia przynajmniej jednego z kryteriów dostępu określonych w pkt. 1, 
2) Wnioskodawca nie złożył wymaganych wyjaśnień lub wyjaśnienia są niewystarczające, 
3) Wnioskodawca nie podda się wizji lokalnej lub podczas wizytacji pracownik Urzędu Gminy 

stwierdzi niezgodność danych podanych we wniosku ze stanem faktycznym. 

6. Wniosek oceniony negatywnie podlega odrzuceniu, o czym Wnioskodawca zostaje 
powiadomiony pisemnie. 

 

V. Warunki realizacji przedsięwzięcia 
1. Gmina Chmielno ubiega się o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięcia w zakresie 

demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW), 
uczestnicząc w konkursie, w związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane. 

2. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 100% kosztów 
kwalifikowalnych w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku. 
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3. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, 

zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2020 

roku, najpóźniej do 30.11.2020 r.  

4. Maksymalny koszt jednostkowy wynosi dla: 
1) demontażu, transportu i unieszkodliwiania (przekazania na składowisko) odpadów 

zawierających azbest 600 zł za 1 Mg, 
2) transportu i unieszkodliwiania (przekazania na składowisko) odpadów zawierających azbest 

300 zł za 1 Mg. 
5. Wyboru firmy, która wykona prace na każdej nieruchomości objętej dofinansowaniem dokona 

Wnioskodawca. Prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów 
niebezpiecznych (azbestowych) mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowaną firmę 
posiadającą stosowne zezwolenie. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Dokumentacja (w szczególności Wnioski) służy wyłącznie do użytku służbowego Urzędu Gminy 
oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana zasad finansowania przez WFOŚiGW, zasady i 
tryb udzielanej pomocy finansowej zgodnie z niniejszym Regulaminem mogą zostać 
zmodyfikowane. 

 

 

VII. Załączniki 

1. Wzór wniosku 

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest  

 

 

 

 


