
Zarządzenie Nr ZQ I 2023 
Bu~mistrza Czaplinka 

z dnia ~ ~Q:-.4 .. ~. 2023 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Czaplinek" w roku 2023. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XLVll/434/22 Rady Miejskiej w 
Czaplinku z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek na lata 2022 - 2032", zarządzam co 
następuje: 

§ 1 

Wprowadzić Regulamin realizacji zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Czaplinek" w roku 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§2 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego wywieszenie na tablicy Urzędu Miejskiego 
w Czaplinku oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

BURMISTn'fiZAPLINKA 

MarciWaruszewicz 



Załącznik do Zarządzenia NrgQ/2023 
Burmistrza Czaplinka 

z dnia i.4 ... ~/0.!-:.\i.9. 2023 r. 

REGULAMIN 
realizacji zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czaplinek" 

w roku 2023 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
Regulamin usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czaplinek realizowany przez 
Gminę Czaplinek w roku 2023, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady i tryb postepowania 
z odpadami zawierającymi azbest zakwalifikowanymi do usunięcia oraz sposób ich finansowania. 

§2 
Użyte w Regulaminie określenia: 
1. wyroby z azbestu - oznaczają wyroby zawierające azbest w rozumieniu ustawy z dnia 19 czerwca 

1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1680); 
2. Program - oznacza „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Czaplinek na lata 2022 - 2032"; 
3. Gmina - oznacza Gminę Czaplinek; 
4. ogłoszenie naboru - dzień wydania przez Burmistrza Czaplinka ogłoszenia informacyjnego 

o możliwości składania wniosków. 

§3 
Wszystkie rozliczenia dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest odbywają się w tonach 
(Mg). ,.,•-·. 

Rozdział li 
Finansowanie Programu 

§4 
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na usuwanie wyrobów zawierających azbest 

w roku 2023 określona jest w uchwale budżetowej Gminy Czaplinek. 
2. Środki finansowe na realizację Programu w 2023 roku pochodzą z dofinansowania 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 
70% kosztów kwalifikowanych oraz 30% z budżetu Gminy. 

3. Finansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem wyrobów 
zastępujących wyroby z azbestu. 

4. W przypadku nie uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie w 2023 r. gmina nie 
przystąpi do realizacji ww. naboru. 



Rozdział Ili 
Kwalifikacje obiektów do usunięcia z nich wyrobów zawierających azbest 

§5 
1. Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie wniosku 

wraz z kompletem załączników w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek 
w terminie od dnia ogłoszenia naboru do dnia 10 lutego 2023 r. 

2. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 
(zgoda na demontaż wyrobów zawierających azbest) lub nr 2 (zgoda na transport usuniętych 
wyrobów zwierających azbest) do niniejszego Regulaminu. 

3. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wskazane we wniosku powinny 
dotyczyć roku, w którym ogłoszony został nabór. 

§6 
1. O dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się osoby, które 

zgłosiły posiadanie ww. wyrobów do gminnej ewidencji wyrobów azbestowych. W przypadku nie 
dokonania zgłoszenia należy złożyć wraz z wnioskiem Informację o wyrobach zawierających 
azbest załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 8 poz. 31). 

2. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których 
właścicielami lub posiadaczami obiektów budowlanych są jednostki samorządu terytorialnego, 
związki międzygminne, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły 
i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i Rodzinne Ogrody 
Działkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

3. Dotacja nie jest udzielana, jeśli realizacja przedsięwzięcia następuje na nieruchomości 
wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej. 

§7 
1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Czaplinku. 
2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski rozpoznawane będą do 

wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć. 
3. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, 

wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty 
otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

§8 
Zrealizowanie usługi usuwania azbestu wymaga załączenia do wniosku przez wszystkich właścicieli 
nieruchomości: 
1) kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, przy czym w przypadku 

nieruchomości, do której prawo posiada kilka osób - do wniosku należy dołączyć zgodę 
wszystkich osób uprawnionych wraz z upoważnieniem dla wnioskodawcy do występowania 
w imieniu wszystkich osób uprawnionych do skorzystania z dofinansowania; 

2) zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego na złożenie wniosku w przypadku posiadania 
innego niż własność lub użytkowanie wieczyste tytułu prawnego do nieruchomości; 



3) uchwałę współwłaścicieli w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku wniosku 
składanego przez podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. - o własności lokali (tj. : Dz. U. z 2021 r. poz. 1048); 

4) kopię właściwego dokumentu uzyskanego od Starosty Drawskiego na realizację robót 
budowlanych związanych z zakresem wykonywanych prac zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
budowlane w zależności od charakteru wykonywanych prac; 

5) kolorowe zdjęcia obiektów, z których zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym 
dokładny adres. 

Rozdział IV 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

§9 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest obejmuje: 
1) demontaż materiałów zawierających azbest z obiektów budowalnych, następnie ich odpowiednie 

zabezpieczenie, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i unieszkodliwienie lub 
utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2) odpowiednie zapakowanie, zabezpieczenie i załadunek wczesruej zdemontowanych 
(przed ogłoszeniem naboru) wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko, 
rozładunek i unieszkodliwienie lub utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 10 
Do usuwania wyrobów zawierających azbest można przystąpić po podpisaniu przez Gminę umowy 
z wykonawcą usług wyłonionym na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. 

§ 11 
Wykonawca usług otrzyma od Gminy zlecenie usunięcia wyrobów zawierających azbest 
z nieruchomości zakwalifikowanych na podstawie złożonych wniosków. 

§ 12 
Na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 11, wykonawca usług podpisze z właścicielem 
nieruchomości umowę na usunięcie wyrobów zawierających azbest, w której zostaną określone 
warunki i termin wykonania usługi. Jeden egzemplarz w/w umowy wykonawca usług przekaże 
Gminie. 

§ 13 
Zawarcie umowy przez wykonawcę usług z właścicielem nieruchomości jest podstawą przystąpienia 
wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia. 

§ 14 
Po zakończeniu realizacji wykonawca usługi potwierdza przyjęcie odpadu od właściciela 
nieruchomości spisanym protokołem zdawczo - odbiorczym. Jeden egzemplarz w/w protokołu 
zdawczo - odbiorczego wykonawca usług przekaże Gminie. 

§ 15 
O zakończeniu prac będących przedmiotem umowy, o której mowa w§ 10, wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Gminę. 



Rozdział V 
Zasady rozliczeń finansowych przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

§ 16 
Za wykonanie usługi usuwania azbestu Wykonawca wystawi Gminie fakturę VAT, opiewające na 
łączną wartość wykonanych robót dla wnioskodawców z terenu Gminy wraz ze szczegółowym 
zestawieniem określającym: 
- rodzaj wykonanych prac w rozbiciu na: demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających 
azbest oraz odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, 
- ilość w Mg zdemontowanego i unieszkodliwionego azbestu. 

§ 17 
Płatność, o której mowa w§ 16, będzie realizowana na rachunek bankowy wykonawcy, na podstawie 
wystawionej faktury VAT wraz z przedłożonym rozliczeniem wykonanych prac związanych z realizacją 
zadania, po całościowym zakończeniu przedsięwzięcia oraz z podpisanym bez zastrzeżeń końcowym 
protokołem obioru prac i po przedstawieniu wszystkich kart przekazania odpadu na składowisko 
posiadające zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. Każdą kartę przekazania 
odpadów należy dołączyć w oryginale oraz jedną kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
realizacji zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Czaplinek" w roku 2023. 

Czaplinek, dnia . 

Imię i nazwisko 

Adres 
Burmistrz Czaplinka 
ul. Rynek 6 
78- 550 Czaplinek 

Telefon kontaktowy 

ZGODA NA DEMONTAŻ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na demontaż, odbiór i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z rodza]«: , z terenu 

mojej nieruchomości zlokalizowanej pod adresem:................................................................ na 

działce/działkach nr obręb ewidencyjny , gm. Czaplinek stanowiący pokrycie 

dachowe budynku gospodarczego/mieszkalnego/wiaty/garażu* w ramach realizacji przedsięwzięcia 

pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek - etap XIII", 

które realizowane będzie w przypadku uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

* właściwe podkreślić 

(podpis wnioskodawcy, wnioskodawców) 



Wykaz załączników: 

1) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, przy czym w przypadku 

nieruchomości, do której prawo posiada kilka osób - do wniosku należy dołączyć zgodę 

wszystkich osób uprawnionych wraz z upoważnieniem dla wnioskodawcy do występowania 

w imieniu wszystkich osób uprawnionych do skorzystania z dofinansowania; 

2) zgoda właściciela lub użytkownika wieczystego na złożenie wniosku w przypadku posiadania 

innego niż własność lub użytkowanie wieczyste tytułu prawnego do nieruchomości; 

3) uchwała współwłaścicieli w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku wniosku 

składanego przez podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu ustawy z dnia 

24 czerwca 1994 r. - o własności lokali (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1048); 

4) kopia właściwego dokumentu uzyskanego od Starosty Drawskiego na realizację robót 

budowlanych związanych z zakresem wykonywanych prac zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane w zależności od charakteru wykonywanych prac; 

5) kolorowe zdjęcia obiektów, z których zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym 

dokładny adres. 



OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej 

na ww. nieruchomości oraz że nie jestem rolnikiem prowadzącym działalność gospodarczą. 

(data, czytelny podpis) 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

wyrażam zgodę na używanie wskazanego numeru telefonu przez Urząd Miejski w Czaplinku 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 

(data, czytelny podpis) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie nieruchomości 

(adres) , dz. nr ewidencyjny , obręb 

W celu realizacji przedsięwzięcia usunięcia wyrobów zawierających azbest. 

(data, czytelny podpis) 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
realizacji zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Czaplinek" w roku 2023. 

Czaplinek, dnia . 

Imię i nazwisko 

Adres 

Burmistrz Czaplinka 
ul. Rynek 6 
78 - 550 Czaplinek 

Telefon kontaktowy 

ZGODA NA TRANSPORT USUNIĘTYCH WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na transport i utylizację azbestu 

z rodzaju: , w ilości m2, który został zdemontowany 

z budynku gospodarczego/mieszkalnego/wiaty/garażu* przed rozpoczęciem naboru wniosków 

w2023 r. zlokalizowanego na 

adresem: , 

terenie 

na działce 

posesji 

nr 

pod 

obr. ew , gm. Czaplinek w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek - etap XIII", które realizowane będzie w przypadku 

uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie. 

* właściwe podkreślić 

podpis właściciela/właścicieli 



Wykaz załączników: 

1) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, przy czym w przypadku 

nieruchomości, do której prawo posiada kilka osób - do wniosku należy dołączyć zgodę 

wszystkich osób uprawnionych wraz z upoważnieniem dla wnioskodawcy do występowania 

w imieniu wszystkich osób uprawnionych do skorzystania z dofinansowania; 

2) zgoda właściciela lub użytkownika wieczystego na złożenie wniosku w przypadku posiadania 

innego niż własność lub użytkowanie wieczyste tytułu prawnego do nieruchomości; 

3) uchwała współwłaścicieli w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku wniosku 

składanego przez podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu ustawy z dnia 

24 czerwca 1994 r. - o własności lokali (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1048); 

5) kolorowe zdjęcia złożonego azbestu wraz z opisem zawierającym dokładny adres. 



OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej 

na ww. nieruchomości oraz że nie jestem rolnikiem prowadzącym działalność gospodarczą. 

(data, czytelny podpis) 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

i wyrażam zgodę na używanie wskazanego numeru telefonu przez Urząd Miejski w Czaplinku 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 

(data, czytelny podpis) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie nieruchomości 

(adres) , dz. nr ewidencyjny , obręb w celu 

realizacji przedsięwzięcia transportu wyrobów zawierających azbest . 

................. , . 
(data, czytelny podpis) 




