
ZARZĄDZENIE Nr 304/2019 

WÓJTA GMINY RUDZINIEC 

z dnia 14.10.2019 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu usuwania azbestu z budynków mieszkalnych lub 

gospodarczych z terenu Gminy Rudziniec w ramach „Programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec na lata 2014 – 2032”  

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                    

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 

XVI/120/2019 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 sierpnia 2019 r. sprawie przyjęcia  

aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Rudziniec na lata 2014 – 2032, 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się nowy tekst Regulaminu usuwania azbestu z budynków mieszkalnych lub 

gospodarczych z terenu Gminy Rudziniec w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec na lata 2014 – 2032” , zgodnie z brzmieniem 

stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 17.01.2018 r.               

w sprawie: przyjęcia Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budowlanych z terenu Gminy 

Rudziniec w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Rudziniec na lata 2014-2032” z późn. zm. 

 

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska                 

i Rolnictwa. 

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr  304/2019 

Wójta Gminy Rudziniec 

z dnia 14.10.2019 r. 

 

REGULAMIN 

 

Usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych lub gospodarczych z 

terenu Gminy Rudziniec w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Rudziniec na lata 2014 – 2032”  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Regulamin wykonywania i finansowania usług polegających na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest realizowanych przez Gminę Rudziniec, zwany dalej „Regulaminem” 

określa zasady i tryb postępowania z odpadami zawierającymi azbest zakwalifikowanymi do 

usunięcia. 

§ 2 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) Program  - uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Rudziniec na lata 2014 – 2032, 

2) Urząd - Urząd Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec 

3) Wnioskodawca – osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, 

dzierżawcą lub najemcą budynku mieszkalnego lub gospodarczego zlokalizowanego na terenie 

Gminy Rudziniec, która złożyła wniosek, o którym mowa w § 4 Regulaminu. O dotację nie 

mogą ubiegać się osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i które planują demontaż, 

zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektu budowlanego 

w którym prowadzona jest działalność.  O dotację może ubiegać się również wspólnota 

mieszkaniowa. 

4) Wykonawca – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu 

5) Wyroby zawierające azbest – rozumie się wyroby zawierające azbest w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. 

 

Rozdział II 

Finansowanie Programu  

§3 

1. Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z budżetu Gminy Rudziniec.                 

2.  Finansowanie usług polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zapewnia 

Gmina Rudziniec w wysokości 100% wartości brutto usług, w ramach środków zaplanowanych 

w budżecie Gminy Rudziniec na dany rok.  

3. Finansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem wyrobów 

zastępujących wyroby z azbestu.                  

 

 

 

 

 

 



Rozdział III 

Zasady składania i rozpatrywania wniosków w celu zakwalifikowania do udziału               

w Programie 

§ 4 

1. Podstawą do usunięcia z budynku mieszkalnego lub gospodarczego wyrobów zawierających 

azbest jest złożenie wniosku w Urzędzie, który stanowi załącznik nr 1 do nin. Regulaminu. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

a) w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości lub jest 

współwłaścicielem należy dołączyć pisemną zgodę właściciela/właścicieli lub pozostałych 

współwłaścicieli na przystąpienie do Programu; 

b) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, 

sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest- załącznik nr 2 do nin. Regulaminu; 

c) kolorowe zdjęcia obiektów, z których demontowany będzie azbest wraz z opisem 

zawierającym dokładny adres; 

d) dokument potwierdzający zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę 

budynku (dotyczy demontażu materiałów budowlanych zawierających azbest). 

 

§5 

1. Wnioski opiniuje Urząd według kolejności wpływu, a następnie po sprawdzeniu 

prawidłowości wypełnienia, tworzy zbiorcze zestawienie. Wnioski nie zrealizowane w danym 

roku, ze względu na przekroczenie limitu zaplanowanych środków finansowych w budżecie 

Gminy Rudziniec,  będą rozpatrywane sukcesywnie w latach kolejnych, po warunkiem, że 

Wnioskodawca potwierdzi wolę realizacji wnioskowanego zadania. 

2. W celu potwierdzenia zgodności informacji ujętych we wniosku, Urząd może przeprowadzić 

kontrole nieruchomości, na której planuje się usuwać wyroby z azbestu. 

 

Rozdział IV 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

§ 6 

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest obejmuje: 

- demontaż wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych 

znajdujących się na terenie Gminy, następnie ich zbieranie, pakowanie i załadunek, transport 

na składowisko, rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

- zbieranie, pakowanie i załadunek wcześniej zdemontowanych z budynków mieszkalnych lub 

gospodarczych wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy, transport na 

składowisko, rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest jest realizowane przez Wykonawcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział V 

Zasady rozliczeń finansowych przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

§ 7 

1. Rozliczenie wykonanej usługi nastąpi po otrzymaniu noty obciążeniowej, wystawionej przez 

Wykonawcę po wykonaniu usługi na podstawie kosztorysu powykonawczego, na zasadach 

określonych w Zarządzeniu nr 103/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad 

rozliczeń finansowych dotyczących realizacji zadań na roboty budowlane, dostawy i usługi  o 

charakterze użyteczności publicznej z zakresu zadań statutowych Zakładu Budżetowego 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu zlecanych przez Gminę Rudziniec 

finansowanych w formie wydatku bezpośredniego z budżetu Gminy Rudziniec, zmienionym 

Zarządzeniem Nr 157b/2017 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 7 lipca 2017 r. 

2. Potwierdzeniem wykonania zadania jest przedłożenie następujących dokumentów: 

- oświadczenia Wykonawcy prac o prawidłowości ich wykonania oraz o oczyszczeniu terenu z 

pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;, 

- protokołu odbioru prac podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Wnioskodawcy oraz 

upoważnionego przedstawiciela Urzędu; 

- kart przekazania odpadów potwierdzających demontaż lub/i zbieranie, transport i 

unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Odpady musza być zdeponowane na 

składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie; 

- zgłoszeń organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu 

państwowemu inspektorowi sanitarnemu, prac polegających na unieszkodliwieniu wyrobów 

zawierających azbest, dokonanych przez Wykonawcę prac w terminie co najmniej 7 dni przed 

ich rozpoczęciem, zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób i warunki bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

 

 

 


