
Załącznik 
do Uchwały Nr 568/22 

Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego 
z dnia 8 lutego 2022 r. 

 
 

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Powiatu Krotoszyńskiego” 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§1. Cel „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu 
Krotoszyńskiego na lata 2016-2032” jest zgodny z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu 
na lata 2009-2032 uchwalonym uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 
roku, zmienionych uchwałą Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 roku. 
 
§2. Celem Programu jest pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest polegająca na: 

1) odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu tych wyrobów z terenu Powiatu 
Krotoszyńskiego. 

 
Rozdział II 

Osoby uprawnione do korzystania ze środków finansowych  
zgromadzonych na realizację przedsięwzięcia 

 
§3. Do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację „Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego” uprawnione  
są:  

1) osoby fizyczne, w tym rolnicy indywidualni, 
2) jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego 

posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, które posiadają nieruchomość 
(niezwiązaną z prowadzeniem działalności gospodarczej) na terenie Powiatu 
Krotoszyńskiego, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest. 
 

 
Rozdział III 

Środki na dofinansowanie zadania 
 

§4. Środki na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzą ze 
środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  
w Poznaniu z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie (w przypadku uzyskania dofinansowania), budżetów poszczególnych Gmin oraz 
budżetu Powiatu Krotoszyńskiego. 
 
 
§5. Kolejność wydatkowania uzyskanych środków: 

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
– w przypadku uzyskania dofinansowania, 



2) środki budżetów Gmin – pozostałe koszty realizacji zadania nieobjęte udziałem 
WFOŚiGW, nie przekraczając deklarowanych przez Gminy środków budżetowych, 

3) środki budżetu Powiatu – pozostałe koszty realizacji zadania nieobjęte udziałem 
WFOŚiGW i Gmin. 

 
§6. Udział środków przeznaczonych na realizację Programu Usuwania Wyrobów 
Zawierających Azbest w całościowych kosztach realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa §2 
ustala się w wysokości 100% 
 
§7. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie finansuje się kosztów związanych z zakupem  
i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji. 
 
§8. Limit dofinansowania przypadający na daną Gminę jest wartością szacunkową.  
W przypadku niewykorzystania przez Gminę/Gminy środków pochodzących z WFOŚiGW  
z udziałem NFOŚiGW, możliwe jest rozdysponowanie tych środków między pozostałe Gminy. 
 
§9. Jeżeli w ciągu danego roku nastąpi zmiana finansowania zadania przez WFOŚiGW  
w Poznaniu zasady i tryb realizacji Programu mogą zostać zmodyfikowane. 
 
§10. Środki finansowe zadeklarowane przez Gminy na realizację Programu przekazane 
zostaną na konto Powiatu Krotoszyńskiego, na podstawie uchwał właściwych Rad Gminy  
oraz dwustronnej umowy dotacji pomiędzy samorządami. 
 
 

Rozdział IV 
Tryb realizacji zadania 

 
§11.1 Warunkiem sfinansowania zadania jest złożenie wniosku (załącznik nr 1) do urzędu 
gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, z której 
pochodzą wyroby zawierające azbest. Wnioski będą rejestrowane w kolejności wpływu.  
 
2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością lub 
pisemną zgodę właściciela nieruchomości do udziału w Programie w przypadku 
umowy najmu, dzierżawy bądź innej umowy. 

2) Klauzula informacyjna RODO. (Załącznik nr 2) 
3) Oświadczenie potwierdzające, że wyroby zawierające azbest nie pochodzą  

z budynków związanych z działalnością rolniczą bądź gospodarczą – w przypadku, 
gdy wnioskodawcą jest rolnik lub osoba prowadząca działalność gospodarczą 
(załącznik nr 3). 

4) Oświadczenie potwierdzające, że na dzień złożenia wniosku wyroby zawierające 
azbest przeznaczone do usunięcia są zdemontowane z dachu (załącznik nr 4). 

 
§12. W Urzędach Gmin z terenu Powiatu Krotoszyńskiego dokonuje się weryfikacji złożonych 
i wypełnionych wniosków poprzez sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosku i stanu 
faktycznego opisanego we wniosku. 
 
§13.1 Składanie wniosków przez podmioty wymienione w §3 odbywać się będzie na bieżąco 
przez cały rok kalendarzowy, w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie usuwania 



wyrobów zawierających azbest. Na dany rok kalendarzowy kwalifikować się będą wnioski 
złożone do dnia 31 marca tego roku.  
 
2. Wnioski złożone po dniu 31 marca danego roku przechodzą na kolejny rok, w którym 
będzie prowadzone przedsięwzięcie usuwania wyrobów zawierających azbest.  
 
 
3. Listy wnioskodawców utworzone na podstawie zweryfikowanych wniosków będą 
przekazywane do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w celu ich realizacji w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty określonej w punkcie 1. 
 
4. Oświadczenie w oryginale, o którym mowa w §11.2 podpunkt 3 zostanie przekazane do 
Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty określonej 
w punkcie 1. 
 
5. W przypadku, gdy wnioskodawca w trakcie trwania programu zrezygnuje z realizacji 
zadania, wówczas jest zobowiązany do złożenia pisemnej informacji w tej sprawie do 
właściwego urzędu gminy. Gmina niezwłocznie poinformuje Powiat Krotoszyński  
o zaistniałym fakcie.  
 
6. W przypadku wyczerpania środków na dany rok niezrealizowane wnioski przechodzą  
na kolejny rok, w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 
 
7. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na dany rok 
dopuszcza się zrealizowanie wniosków złożonych po dniu 31 marca zgodnie z kolejnością ich 
złożenia. 
 
8. Zastrzega się możliwość negatywnego rozpatrzenia wniosku w przypadku wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na realizację „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest”. 
 
§14.1 W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności informacji zawartych  
w zgłoszeniu przeprowadza się kontrolę stanu nieruchomości będącej przedmiotem wniosku. 
 
2. Kontrolę nieruchomości przeprowadza upoważniony przedstawiciel Gminy, na terenie 
której znajduje się nieruchomość. 
 
§15.1. Zobowiązuje się wnioskodawcę, u którego planuje się odbiór wyrobów zawierających 
azbest do umieszczenia azbestu na palecie lub w inny sposób ustalony z wykonawcą 
umożliwiający wykonawcy odbiór.  
 
2. Wyroby zawierające azbest powinny być zlokalizowane w takim miejscu, by wykonawca 
miał możliwość załadowania ich na środek transportu. 
 
§16.1 Ważenie odpadów zawierających azbest potwierdzane jest przez komisję, w skład 
której wchodzi: wyznaczony przez Burmistrza/Wójta przedstawiciel Gminy lub/i 
przedstawiciel Powiatu i przedstawiciel wykonawcy usługi w obecności właściciela 
nieruchomości lub osoby przez niego upoważnionej. 
 



2. Po zważeniu odpadów zawierających azbest następuje sporządzenie protokołu (załącznik  
nr 5). Protokół otrzymują po jednym egzemplarzu: Powiat Krotoszyński, wykonawca usługi, 
właściciel nieruchomości.  

 
 
 
 
 
 
 

Rozdział V 
Pomoc Publiczna 

 
§17.1. Realizacja Programu uwzględnia przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 743). 
 
2. Na wniosek podmiotów, o których mowa w §3 pkt 1) może być udzielona pomoc, która 
stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 
352 z dnia 24.12.2013, str. 9) w przypadku, gdy usuwanie wyrobów zawierających azbest 
dotyczy budynku służącego działalności rolniczej. 
 
3. Podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis, przekłada oświadczenie  
o pomocy de minimis (załącznik nr 6) oraz niezbędne informacje dotyczące tej pomocy, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 473) oraz zgodnie  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji 
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., nr 121, poz. 810). 
W sektorze produkcji rolnej można uzyskać pomoc de minimis w rolnictwie, jeżeli wartość tej 
pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w 
okresie trzech ostatnich lat nie przekroczy 20 000 EURO. 

 
 

Rozdział VI 
Wyłonienie wykonawcy 

 
§18. Wykonawca prac związanych z odbiorem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 
azbest wyłoniony zostanie w drodze zamówienia publicznego, zorganizowanego przez 
Powiat Krotoszyński  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1129 ze zm.).  
 
§19. Usuwanie wyrobów zawierających azbest może być realizowany przez przedsiębiorców 
posiadających stosowne uprawnienia. 
 
§20. Wykonawca zostanie zobowiązany do poinformowania wnioskodawcy, od którego 
planuje się odbiór wyrobów zawierających azbest będących przedmiotem złożonego 
wniosku, najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem. 
 



 
Rozdział VII 

Zasady gospodarowania środkami finansowymi 
 
§21.1 Środki przeznaczone na finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest 
przekazane będą przez Powiat Krotoszyński bezpośrednio Wykonawcy po przedstawieniu 
przez niego faktur VAT w terminie określonym na fakturze VAT. 
 
2. Faktura VAT może zostać wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru prac 
protokołem końcowego przekazania i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest podpisanego przez przedstawiciela wykonawcy i inwestora, czyli przedstawiciela 
Powiatu oraz po przedstawieniu kart przekazania odpadów, wygenerowanych z rejestru 
BDO, na składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest. 
 
3. Dopuszcza się częściowe fakturowanie prac związanych z odbiorem i utylizacją wyrobów 
zawierających azbest zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawieranej z wykonawcą. 
 
§22. Po zakończeniu zadania w terminie do 31 grudnia danego roku nastąpi rozliczenie 
środków finansowych wniesionych przez poszczególne gminy do realizacji zadania. 
 
 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

 
§23. Całkowitej realizacji i rozliczenia programu „Usuwania wyrobów zawierających azbest  
z terenu Powiatu Krotoszyńskiego”  należy dokonać do dnia 31 grudnia danego roku. 
  
 
 
 


