
ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 30 września 2019r. 
 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego zasad finansowania działań polegających 
na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych  
z terenu Gminy Borne Sulinowo. 
  
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) zarządza się co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin dotyczący zasad finansowania działań polegających na 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych  
z terenu Gminy Borne Sulinowo”. 

 
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 1 marca 

2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad przyznawania dofinansowania działań 
polegających na likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 103/2019 
Burmistrza Bornego Sulinowa 
z dnia  30 września 2019 r. 

 
REGULAMIN 

dotyczący zasad finansowania działań polegających na usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu Gminy Borne 

Sulinowo. 
 

 
§ 1 

1. Regulamin określa zasady finansowania realizacji przedsięwzięć polegających na 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest tj.: demontażu, transportu i unieszkodliwiania 
odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie 
gminy Borne Sulinowo. 

2. Finansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć 
dachowych. 

3. Finansowanie polega na jednorazowym pokryciu przez gminę kosztów za realizację 
zadania polegającego na zebraniu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających 
azbest.  

4. Kwota finansowania przedsięwzięć wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych 
obejmujących koszty zebrania, transportu i unieszkodliwienia odpadów na składowisku.  

5. Finansowanie przysługuje osobom fizycznym (niebędącymi przedsiębiorcami) 
posiadającym tytuł prawny do obiektu budowlanego, jednostkom sektora finansów 
publicznych, fundacjom, kościołom i związkom wyznaniowym, wspólnotom 
mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym, Rodzinnym Ogrodom Działkowym na 
usunięcie wyrobów z obiektów budowlanych np. budynku mieszkalnego, gospodarczego, 
przemysłowego, garażu i innego zlokalizowanego na terenie gminy Borne Sulinowo.  

6. Finansowanie kosztów usuwania wyrobów azbestowych będzie udzielone ze środków 
zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie w formie dotacji.  

7. Gmina Borne Sulinowo może finansować zadanie polegające na usuwaniu wyrobów 
azbestowych w przypadku braku wystarczających środków ze źródeł zewnętrznych pod 
warunkiem posiadania środków własnych.  

 
§ 2 

1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o finansowanie przedsięwzięcia określonego w § 
l jest przedłożenie w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie: 
1) informacji o wyrobach zawierających azbest; 
2) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. 

2. Osoby ubiegające się o finansowanie powinny złożyć w/w dokumenty do czasu złożenia 
wniosku przez gminę o uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

3. Zadanie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

4. Gmina Borne Sulinowo zleci wykonawcy wyłonionemu w trybie ustawy prawo zamówień 
publicznych wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Borne Sulinowo.  

5. Rozliczenie zadania stanowić będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę wraz  
z dokumentem potwierdzającym odebrania odpadu niebezpiecznego z poszczególnych 



posesji zawierających dane osobowe oraz ilość w Mg i m2 (protokół odbioru robót dla 
każdej posesji).  

 
§ 3 

Zasady dofinansowania ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Szczecinie 

1. Gmina Borne Sulinowo w imieniu podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 5 występuje  
z wnioskiem o udzielenie dofinansowania do usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW.  

2. Informację o ostatecznej wielkości dofinansowania uzyskanego ze środków zewnętrznych 
Urząd gminy w Bornem Sulinowie przekaże zainteresowanym stronom.  

3. Prace związane z usunięciem wyrobów azbestowych prowadzone będą przez firmę 
wyłonioną przez Gminę Borne Sulinowo w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.  

4. Realizacja usługi będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 
Borne Sulinowo a Wykonawcą.  

 
§ 4 

Postanowienia końcowe 

Gmina Borne Sulinowo zastrzega sobie prawo kontroli realizacji przedsięwzięcia objętego 
finansowaniem na każdym jego etapie przez osoby upoważnione. 

 


