
Załącznik do uchwały Nr V/194/10      
Rady Gminy w Magnuszewie               
z dnia 21 stycznia 2010 roku                

REGULAMIN 
DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

§ 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami,
dofinansowania na pokrycie części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć 
dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych i  
letniskowych z terenu gminy Magnuszew.

2. Dofinansowanie  przysługuje  osobom  mającym  tytuł  prawny  do  budynku/działki 
znajdującego się  na  terenie  gminy Magnuszew w okresie  od  złożenia  wniosku do jego 
realizacji oraz posiadającym uregulowany stan dotyczący usuwania odpadów komunalnych 
z terenu nieruchomości.

3. Dofinansowanie  będzie  w formie  bezgotówkowej  i  stanowić  będzie  koszt  transportu  od 
właściciela odpadu do miejsca utylizacji oraz koszt utylizacji. W/w koszty w całości będą 
sfinansowane  przez  Gminę  Magnuszew,  natomiast  koszty  demontażu,  ponosił  będzie 
właściciel.

§ 2

1. Osoby zamierzające ubiegać się o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w  §  1 
winn7y złożyć stosowny wniosek do Urzędu Gminy w Magnuszewie (druk wniosku stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

2. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 należy dołączyć:
a)  kserokopię  aktualnego  dokumentu  potwierdzającego  własność  budynku/działki,  /akt  
notarialny lub wypis z rejestru gruntów /. W przypadku budynku/działki, do którego tytuł 
prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli.

3. Druki  wniosków  o  przyznanie  dofinansowania  będą  do  pobrania  w  Urzędzie  Gminy 
Magnuszew ( pok. nr 12).

4. Dokument  składa  się  w  jednym  egzemplarzu,  w  przypadku  kserokopii  dokumentów 
wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności 
kserokopii z oryginałem.

5. Wnioski  będą  przyjmowane  do  wyczerpania  środków  finansowych  przewidzianych  z 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dany rok budżetowy.
Kolejność realizacji  następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do
Urzędu Gminy w Magnuszewie.
Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły
być dofinansowane w roku następnym.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

6. Wnioskodawca przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego jest obowiązany do:
a)  zgłoszenia  w  Wydziale  Budownictwa  i  Architektury  Starostwa  Powiatowego  w  
Kozienicach zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanym na 
30  dni  przed  planowanym  rozpoczęciem  robót  lub  kopii  pozwolenia  na  budowę  
wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.
b)  zlecenia  demontażu  i  transportu  wyrobów  zawierających  azbest  firmie  posiadającej  
stosowne uprawnienia



7. Zdemontowany materiał winien być przygotowany do odbioru w następujący sposób.
a) złożony na palecie uniwersalnej „euro” w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobą postronnym, 
jednocześnie umożliwiającym dojazd i załadunek samochodem samozaładowczym.
b) zabezpieczony folią budowlaną.

 § 3

Po  przygotowaniu  materiału  do  odbioru  właściciel  powiadamia  o  tym  fakcie  Urząd  Gminy 
Magnuszew telefonicznie lub pisemnie

§ 4

O  dofinansowanie  (odbiór)  będą  mogli  ubiegać  się  właściciele  budynków,  którzy  wymienili 
pokrycie  dachowe  z  eternitu  przed  terminem  złożenia  wniosku  a  zdemontowany  eternit  jest 
przechowywany  w  obrębie  nieruchomości,  na  której  zlokalizowano  budynek  z  wymienionym 
dachem.


