Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050-20/2019
Wójta Gminy Milówka
z dnia 22 lutego 2019

Regulamin realizacji zadań z zakresu usuwania odpadów
zawierających azbest z budynków na terenie gminy Milówka

§1
Regulamin określa zasady udzielania osobom fizycznym dofinansowania na pokrycie kosztów
związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości
położonych na terenie gminy Milówka.
§2
Dofinansowanie obejmuje likwidację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, które są
ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Milówka” przyjętym
Uchwałą Nr XVIII/104/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 30 listopada 2011 r.
§3
Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych w granicach
administracyjnych gminy Milówka w następujących opcjach:
a) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;
b) transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
§4
1. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne będące posiadaczami nieruchomości
położonej na terenie gminy Milówka, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.
2. Środki na dofinansowanie nie będą przyznawane na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność
w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa.
3. Dotacja nie obejmuje podmiotów, które we własnym zakresie dokonały czynności przekazania
do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
§5
1. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć
dachowych czy elewacyjnych.
2. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dofinansowania muszą złożyć kompletny wniosek
o usuniecie wyrobów zawierających azbest w terminie do 29.03.2019 r., a także zawrzeć
stosowną umowę na udzielenie dofinansowania na realizację zadania usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Milówka.
3. Gmina Milówka występuje o udzielenie dofinansowania do usuwania azbestu ze środków
WFOŚiGW w Katowicach. W związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane.
4. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od warunków określonych przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

5. Informację o ostatecznej wielkości dofinansowania uzyskanego ze środków zewnętrznych
Gmina Milówka przekaże zainteresowanym stronom.
6. Wykonawcą zadań obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy Milówka będzie podmiot wyłoniony z zastosowaniem obowiązujących
przepisów w tym zakresie.
7. Informuje się, że właściciel zobowiązany jest, w zależności od charakteru wykonywanych
prac, zgłosić lub uzyskać na nie stosowne pozwolenie Starosty Żywieckiego.

§6
1. Podstawą do dofinansowania przedsięwzięcia jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy
w Milówce w terminie do 29.03.2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu, nie później niż do
dnia zakończenia naboru), na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik Nr 2.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) oświadczenie o niewykorzystywaniu nieruchomości na cele związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą i działalnością w zakresie rolnictwa i rybołówstwa - załącznik
nr 3;
b) informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (druk Zał. Nr
4) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 31)
c) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego regulaminu;
d) kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsc
składowania azbestu, umożliwiające identyfikację ich położenia (wersja elektroniczna).
3. Wnioski złożone po terminie i wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
4. Nieruchomości, na które zgłoszono wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest
muszą być ujęte w inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy Milówka
sporządzonej na potrzeby związane z przygotowaniem „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Milówka”. Nie uwzględnienie tych nieruchomości
w inwentaryzacji wyklucza je z możliwości starania się o uzyskanie dotacji.
5. O sposobie rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 oraz terminie podpisania umowy
Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.

§7

1.
2.

Zastrzega się prawo kontroli przez osoby upoważnione, realizacji przedsięwzięcia objętego
dofinansowaniem na każdym jego etapie.
Przez okres 5 lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do budynku osobom sprawującym
nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Urzędu Gminy lub
WFOŚiGW w Katowicach celem przeprowadzenia kontroli.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050-20/2019
Wójta Gminy Milówka
z dnia 22 lutego 2019

WÓJT GMINY W MILÓWCE
ul. Jana Kazimierza 123
34 – 360 Milówka
..............................., dnia..............................
WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.

1.

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy
....................................................................................................................................................

2.

Adres Wnioskodawcy
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
tel. kontaktowy.........................................................................

3.

Lokalizacja planowanych prac/ miejsce tymczasowego składowania/zalegania wyrobów
zawierających azbest:
......................................................................................................................................................
(rodzaj budynku, nr działki i adres)

4.

Rodzaj wyrobów (eternit płaski, eternit falisty).........................................................................

5.

Ilość odpadów zawierających azbest (m ).................................................................................

6.

Przewidywany termin realizacji zadania do 06.09.2019 r.

7.

Określenie zakresu pomocy:

2

wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie – demontaż, transport i utylizacja *
wnioskuję o dofinansowanie w zakresie odbioru i utylizacji już zdemontowanych przez
uprawnioną firmę wyrobów zawierających azbest i składowanych tymczasowo na mojej
nieruchomości *
* właściwe zaznaczyć

………………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wymienioną w pkt. 3,
wynikające z tytułu (wpisać tytuł prawny) …………………………………………………………………… .
………………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, że prace związane z demontażem pokrycia dachowego wykonanego z materiałów
zawierających azbest z obiektu objętego wnioskiem został wykonany/zostanie wykonany w dniu
*

………………………… przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia zgodnie
(planowany termin demontażu)

z przepisami prawa obowiązującymi w dniu dokonania demontażu.

………………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)
*niepotrzebne skreślić.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Zarządzenia nr 0050-20/2019 Wójta Gminy Milówka z
dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu realizacji zadań z zakresu usuwania odpadów
zawierających azbest z budynków na terenie gminy Milówka.
………………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Wniosku do
celów realizacji przez Gminę Milówka projektu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu
gminy Milówka (zgodnie z ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
………………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na wykonanie przez przedsiębiorcę prac związanych z realizacją usługi.
………………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)

W załączeniu przekładam:
a) oświadczenie o niewykorzystywaniu nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą i działalnością w zakresie rolnictwa i rybołówstwa - załącznik nr 3;
b) informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (druk Zał. Nr 4)
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania
wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w
których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz.U.
2011 Nr 8, poz. 31)
c) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest stanowiącą
załącznik Nr 5 do niniejszego regulaminu;
d) kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsc składowania
azbestu, umożliwiające identyfikację ich położenia (wersja elektroniczna lub papierowa).

Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Milówka jest Wójt Gminy, z
siedzibą ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka, e-mail: ugmilowka@milowka.com.pl, tel.
(33) 8637190 zwany dalej Administratorem;
2) może się Pan/Pani skontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym
przez Administratora poprzez e-mail: iod@milowka.com.pl lub telefonicznie pod numerem
telefonu (33) 8637190;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów realizacji przez Gminę Milówka
projektu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy.
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 10.05.2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz Zarządzenie nr 005020/2019 Wójta Gminy Milówka z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu realizacji zadań
z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z budynków na terenie gminy Milówka.
5) podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do prowadzenia postępowania,
w przypadku niepodania danych niemożliwe jest realizowanie celu przetwarzania danych,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy posiądzie Pani/Pan dowody, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy prawa
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat.

Zapoznałem się ……………………………………
(podpis)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050-20/2019
Wójta Gminy Milówka
z dnia 22 lutego 2019

Oświadczenie
Ja, niżej podpisany/a .......................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a ..................................................................................................................
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym .........................................................................
wydanym przez .............................................................................................................
w związku ubieganiem się o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu z obiektu
budowlanego zlokalizowanego
…………………………………………………………………………………………………...
(nr działki i adres)

oświadczam, że w wyżej wymienionym obiekcie nie jest prowadzona działalność
gospodarcza i/lub działalność w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa.

................................
(miejscowość i data)

……………………………..
(podpis)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050-20/2019
Wójta Gminy Milówka
z dnia 22 lutego 2019

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

1)

(na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane
wyroby zawierające azbest /Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).
2)

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres :
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
3)

3. Rodzaj zabudowy : ...........................................................................................
4)

4. Numer działki ewidencyjnej : .............................................................................
4)

5. Numer obrębu ewidencyjnego : ..........................................................................
5)

6. Nazwa, rodzaj wyrobu : ....................................................................................
.......................................................................................................................
6)

7. Ilość posiadanych wyrobów ...............................................................................
7)

8. Stopień pilności ...............................................................................................
8)

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów :
a) nazwa i numer dokumentu: ...........................................................................
b) data ostatniej aktualizacji: .............................................................................
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ............................................................
6)

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia :
.......................................................................................................................

………………………………………….
(data i podpis)

Objaśnienia:
1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1% lub więcej
azbestu.
2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie:
województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek
przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca
występowania azbestu.
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie
ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po
trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia
19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone
trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu
2
3
(kg, m , m , m.b., km).
7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”
określonej w załączniku 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 oraz z 2010r. Nr 162, poz. 1089)
8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer
dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca
występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu
instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050-20/2019
Wójta Gminy Milówka
z dnia 22 lutego 2019
OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
..........................................................................................................................................
Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
..........................................................................................................................................
Rodzaj zabudowy1):
..........................................................................................................................................
Numer działki ewidencyjnej2):
..........................................................................................................................................
Numer obrębu ewidencyjnego2):
..........................................................................................................................................
Nazwa, rodzaj wyrobu3):
..........................................................................................................................................
Ilość wyrobów4):
..........................................................................................................................................
Data sporządzenia poprzedniej oceny5):
..........................................................................................................................................

Grupa/
nr

Rodzaj i stan wyrobu

Punkty

Ocena

1

2

3

4

Sposób zastosowania azbestu

I
1
2
3
4

Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
Tynk zawierający azbest
Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3)
Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)

30
30
25
10

Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

II
5
6
7
8

Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania),
naruszona struktura włókien
Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej
dużych ubytkach
Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń

Możliwość
azbestem

III
9
10
11
12
13

IV
14
15
16
17
18
19

uszkodzenia

powierzchni

wyrobu

60
30
15
0

z

Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)
Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne
Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń
użytkowych
Bezpośrednio w pomieszczeniu
Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
Na zewnątrz obiektu (np. tynk)
Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
pyłoszczelną
powierzchnią
lub
poza
szczelnym
kanałem
wentylacyjnym

30
15
10
10

30
25
25
20
10
5

1
20

V
21
22
23
24
25

2
Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od
pomieszczeń mieszkalnych)
Wykorzystanie
miejsca
/obiektu
/urządzenia
budowlanego/instalacji przemysłowej
Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców
Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)
Czasowe (np. domki rekreacyjne)
Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)
Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub
gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub
instalacje)

3
0

4

40
30
15
5
0

SUMA PUNKTÓW OCENY
STOPIEŃ PILNOŚCI
UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie
zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy
uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów
pozwala określić stopień pilności:
Stopień pilności I
od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopień pilności III do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

..........................................
Oceniający

(nazwisko i imię)

..........................................
(miejscowość, data)

..........................................
Właściciel/Zarządca
(podpis)

..........................................
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:
1)
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
2)
Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania
azbestu.
3)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
— płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
— płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
— rury i złącza azbestowo-cementowe,
— izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
— przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
— szczeliwa azbestowe,
— taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
— wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
— papier, tektura,
— inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
4)
Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego
wyrobu (m2, m3, mb).
5)
Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza
ocena”.

