
Załącznik do 
Zarządzenia Nr 14/2022
Burmistrza Borku Wlkp.

z dnia 20 stycznia 2022 r.

Regulamin usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borek Wlkp. w roku 2022.

§ 1. 1.  Regulamin usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borek Wlkp. w roku 2022
zwany dalej Regulaminem określa zasady usuwania azbestu z terenu nieruchomości, na których się znajduje,
zwane dalej zadaniem.

2. Organizatorem zadania jest Gmina Borek Wlkp.

3. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu gminy Borek Wlkp. oraz dotacji celowej udzielonej przez
Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Poznaniu,  przy  udziale  środków
finansowych pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zwany dalej
WFOŚiGW w Poznaniu.

4.  Kwota  dofinansowania  przedsięwzięcia  przez  WFOŚiGW  w  Poznaniu  wynosi  70%  jego  kosztów
kwalifikowanych,  jednak nie  więcej  niż  350,00  zł/Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest,
zgodnie z zapisami Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu z 2021 r.,
dotyczącego udzielania pomocy finansowej na to zadanie przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

5.  Środki  finansowe pochodzące z  dotacji  udzielonych przez gminę przeznaczone zostaną na pokrycie
kosztów wykonania prac określonych w § 2, w części nie pokrywanej ze środków pochodzących z WFOŚiGW
w Poznaniu.

§ 2.  Przez  usuwanie  wyrobów  zawierających  azbest  rozumie  się  zbieranie,  transport  i przekazanie  do
unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

§ 3. 1.  O  zakwalifikowanie  do  udziału  w zadaniu  mogą  ubiegać  się  osoby  fizyczne  w tym  rolnicy
indywidualni oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

2. Warunkiem uczestniczenia w zadaniu jest:

1) lokalizacja zgłoszonego obiektu w granicach administracyjnych gminy Borek Wlkp.;

2) złożenie dokumentów w toku naboru wniosków na rok 2022;

3) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Borek
Wlkp.

§ 4. 1.  Wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest odbywa się na podstawie złożonego
w Urzędzie  Miejskim  w Borku  Wlkp.  wniosku  o zakwalifikowanie  do  udziału  w zadaniu  wg  wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu do którego dołącza się:

1) ocenę  stanu  i możliwości  bezpiecznego  użytkowania  wyrobów  zawierających  azbest  (każdy
zgłoszony obiekt musi posiadać odrębną ocenę) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu;

2) informacje o wyrobach zawierających azbest  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu;

3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu.

2.  W  przypadku  gdy  wnioskodawcą  jest  rolnik  indywidualny,  a wyroby  zawierające  azbest  pochodzą
z budynków przeznaczonych do produkcji rolnej, koszt usunięcia takich wyrobów stanowi:

1) pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji  (UE) nr 1408/2013 z dnia
18 grudnia  2013r.  w sprawie  stosowania  art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu  UE do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE  L 352/9);



2) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia
27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE  L 190/45).

3. Wnioskodawca, który jest rolnikiem może skorzystać z wykonania zadania, jeżeli wartość wykonanej
usługi (pomocy) brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat
obrotowych, nie przekracza kwoty określonej w rozporządzeniach Komisji o których mowa w pkt 2 i 3.

4. Podmiot  ubiegający  się  o pomoc  de  minimis  w rolnictwie  lub  rybołówstwie  jest  zobowiązany
do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) oświadczenia o pomocy de minimis wg wzoru stanowiącego  załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu;

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc,  oraz  w ciągu  2 poprzedzających  go  lat  obrotowych,  albo  oświadczenia  o wielkości  pomocy
de minimis  w rolnictwie  otrzymanej  w tym okresie,  albo  oświadczenia  o nieotrzymaniu  takiej  pomocy
w tym okresie;

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega
się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
w rybołówstwie  otrzymanej  w tym  okresie,  albo  oświadczenia  o nieotrzymaniu  takiej  pomocy  w tym
okresie.

§ 5. 1.  Wnioski,  o których  mowa  w §  4 będą  rozpatrywane  według  kolejności  ich  wpływu  do  Urzędu
Miejskiego w Borku Wlkp.

2. Wnioski niekompletne lub bez wymaganych załączników pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Gmina  Borek  Wlkp.  zastrzega  sobie  rozpatrywanie  wniosków  w granicach  środków  finansowych
posiadanych przez Gminę Borek Wlkp. w danym roku budżetowym.

4. Koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest w całości pokryty zostanie ze środków budżetu Gminy
Borek Wlkp.  oraz dotacji celowej udzielonej przez WFOŚiGW w Poznaniu.

§ 6. 1.  Burmistrz  Borku  Wlkp.  zawiera  umowę  na  realizację  prac  w zakresie  usuwania  wyrobów
zawierających  azbest  oraz  dokonuje  rozliczenia  za  wykonanie  prac  z wykonawcą  w  zakresie  kosztów
ponoszonych przez Gminę Borek Wlkp.

2. Transport  i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  może być realizowane wyłącznie  przez
wykonawców posiadających przewidziane przepisami prawa stosowne uprawnienia.

3. Upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. będzie sprawował kontrolę nad realizacją
prac prowadzonych przez wykonawcę.

4. Ważenie odpadów zawierających azbest  potwierdzane będzie protokołem odbioru przez komisję w skład
której wchodzić będzie przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. wyznaczony przez Burmistrza Borku
Wlkp. oraz przedstawiciela wykonawcy usługi. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
Regulaminu.

5. Rolnicy  będący  beneficjentami  Programu  otrzymają  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa
zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

§ 7. 1.  Wnioskodawca  zobowiązany  jest  zapewnić  firmie  wykonującej  zadanie  swobodny  dostęp
do nieruchomości, na której będą wykonywane prace.

2. Wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w odbiorze prac i ważeniu wyrobów zawierających azbest.


