
        Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

            Wójta Gminy Bestwina nr 3/2020  

z dnia 2 stycznia 2020 r. 

 

 REGULAMIN 

finansowania  usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących 

 z obiektów budowlanych, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na 

terenie Gminy Bestwina  

 
§ 1. 

1. Niniejszy regulamin  finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest  zwany dalej 

„Regulaminem” określa zasady pokrywania kosztów związanych z demontażem, 

transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z obiektów 

budowlanych  położonych na terenie gminy Bestwina, będących własnością osób 

fizycznych. 

2. Finansowanie zadań wskazanych w ust. 1 stanowi element realizacji „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina” przyjętego Uchwałą 
XI/86/2015 Rady Gminy Bestwina z 30 listopada 2015 r.  

 

§ 2. 

1. Środki na finansowanie pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy współudziale Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zwanego  w dalszej części 

„Funduszem” oraz  środków Gminy Bestwina. 

2. Finansowanie w danym roku realizacji Programu wynosić będzie 100% kosztów 

kwalifikowanych brutto. 

3. W przypadku niepozyskania środków z  Funduszu, finansowanie zadania realizowane 

będzie do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy. 

 

§ 3. 

1. O finansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do 

nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Bestwina. 

2. Finansowanie nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych przez właściciela 

nieruchomości, który we własnym zakresie zlecił demontaż, transport lub przekazał do 

unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest. 

3. Finansowanie nie obejmuje  pokrycia kosztów związanych z zakupem lub zakupem 

i montażem nowego wyrobu mającego zastąpić usunięty wyrób zawierający azbest. 

4. Finansowanie nie obejmuje usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów 

budowlanych wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej w 

stopniu wyższym niż 30% powierzchni użytkowej obiektu. 

 

§ 4. 

1. Zainteresowany dofinansowaniem do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających 

azbest  mieszkaniec  winien  złożyć  do  Urzędu Gminy w Bestwinie: 

a. wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, 

b. informację o wyrobach zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do Regulaminu, 



c. ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 

2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 

162, poz. 1089), 

d. w przypadku składania wniosku o pokrycie kosztów związanych wyłącznie 

z odbiorem i unieszkodliwieniem składowanego azbestu, oświadczenie o wykonaniu 

prac rozbiórkowych przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze 

zm.) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu, lub oświadczenie 

wskazujące dane firmy wykonującej prace demontażowe wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do Regulaminu,  

e. kolorowe zdjęcia obrazujące wyroby zawierające azbest przed ich demontażem, lub 

składowane na nieruchomości, 

f. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu wraz z potwierdzającym je dokumentem 

(np. akt własności) do wglądu w przypadku, gdy własność nie wynika z aktualnej 

księgi wieczystej.  

g. w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, zgodę wszystkich 

współwłaścicieli na wykonanie inwestycji. 

 

2. Ostateczny termin składania wniosków w każdym roku realizacji Programu ustala się na 

dzień 28 lutego. 

3. W przypadku wniosku niekompletnego Wnioskodawca zostaje wezwany do jego 

uzupełnienia, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

4. Wnioski nieuzupełnione w terminie  nie podlegają rozpatrzeniu. 

5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane w następnym roku 

kalendarzowym. 

 

§ 5. 

1. O zakwalifikowaniu wniosku do finansowania decyduje powołana przez Wójta Gminy 

Bestwina Komisja Kwalifikacyjna. 

2. Kwalifikacja wniosków do realizacji następować będzie po sprawdzeniu ich 

kompletności  według  daty wpływu do Urzędu Gminy w Bestwinie oraz  określonego  w 

„Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” 

stopnia pilności. Wnioski z określonym pierwszym stopniem pilności i kolejno 

następującą datą mają pierwszeństwo przed wnioskami z kolejnymi stopniami pilności. 

3. Komisja  opracowuje  wykaz zakwalifikowanych  wniosków do finansowania w  danym 

roku realizacji Programu. 

4. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o pozytywnej weryfikacji wniosku lub odmowie  

finansowania wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 6. 

1. Uzyskanie środków z  Funduszu i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie 

Gminy bądź też tylko środków budżetu Gminy umożliwia uruchomienie Programu 

finansowania dla mieszkańców w danym roku jego realizacji. 

2. Prace związane z demontażem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia 

realizowane będą przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia, wybrany przez 

Gminę z zastosowaniem przepisów o udzielaniu zamówień publicznych. 



3. Na podstawie przekazanej przez Gminę listy zakwalifikowanych do finansowania 

nieruchomości,  wykonawca prac przystąpi do realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na: 

a. demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu  wyrobów zawierających azbest, lub 

b. odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, 

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu realizacji robót z Wnioskodawcą. 
 

§ 7. 

1. Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Bestwina  ma prawo do kontroli realizacji  

zadania objętego finansowaniem na każdym jego etapie. 

2. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego zobowiązany jest udzielić wszelkich 

wyjaśnień i informacji w zakresie realizowanego zadania. 

 

§ 8. 

Klauzula informacyjna  

o przetwarzaniu danych osobowych Wnioskodawcy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej 

Rozporządzenie, Wójt Gminy Bestwina informuje że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy podanych w celu przystąpienia do 

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina jest Gmina 

Bestwina reprezentowana przez Wójta Gminy Bestwina z siedzibą: 43-512 Bestwina, 

ul. Krakowska 111. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Bestwina jest możliwy za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@bestwina.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z 

nieruchomości Wnioskodawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. 

4. Podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa 

w Programie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

udziału w Programie, a tym samym odrzucenie złożonego wniosku. 

5. Odbiorcami danych osobowych Wnioskodawcy są: Gmina Bestwina, instytucje 

dofinansowujące realizację Programu oraz Wykonawca inwestycji, poza tym nie będą 
one przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a po jego spełnieniu jedynie w celach 

archiwalnych przez okres wyznaczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16 i 18 

Rozporządzenia. 



8. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z 

siedzibą w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia. 

 

§ 9. 

1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełni 

Wójt Gminy Bestwina. 

2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo Budowlane, Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, a także Kodeks Cywilny. 


