
UCHWAŁA NR XLIII/217/2022 
RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079),  w związku z art. 403 ust. 2, ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.: 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269, z 2022 r. 
poz. 1079.) w związku z uchwałą Nr XXXIX/197/2022 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 30 marca 
2022 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kocierzew 
Południowy na lata 2021– 2032”., Rada Gminy Kocierzew Południowy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się „Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Borkowski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/217/2022 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

REGULAMIN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY 

§ 1. Przedmiotem finansowania będą zadania ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest 
dla Gminy Kocierzew Południowy na lata 2021 – 2032” przyjętym uchwałą XXXIX/197/2022 Rady Gminy 
Kocierzew Południowy z dnia 30 marca 2022 r. , w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest, z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Kocierzew Południowy, których właścicielem są osoby 
fizyczne oraz osoby prawne. 

§ 2. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z załadunkiem (odpowiednio 
zapakowanego odpadu), transportem oraz unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest 
pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji. 

§ 3. Źródłem finansowania zadań będą środki własne z budżetu Gminy Kocierzew Południowy oraz środki 
pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub z innych 
źródeł. 

§ 4. Wykonawcą zadań obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na 
terenie gminy będzie podmiot wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który na 
zlecenie Gminy Kocierzew Południowy dokonywać będzie załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych. 

§ 5. 1. Planujący usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje 
do Wójta Gminy Kocierzew Południowy z wnioskiem o sfinansowanie działań wskazanych w § 2. Wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, 
w tym podmiot prowadzący działalność w rolnictwie, warunkiem rozpatrzenia wniosku jest spełnienie 
wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności w: 

1) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z dnia 
24.12.2013 r.); 

2) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 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 r.). 

3. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym w zakresie 
rolnictwa i rybołówstwa, do wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz 
sfinansowanie tej usługi winien dołączyć: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de mini-mis 
w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de 
minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Oświadczenia stanowią załącznik nr 2 i nr 
3 do niniejszego regulaminu; 

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy 
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie 
których ma być przeznaczona pomoc de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz.276; z 2014 r. 
poz. 1543). 

§ 6. 1. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wyłonionej firmy 
z właścicielem nieruchomości, 
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2. Odbiór azbestu i wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne 
składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie potwierdzone zostanie protokołem końcowym 
z wykonanych prac na terenie nieruchomości objętej wnioskiem oraz kartą przekazania odpadów. 

§ 7. Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane w danym roku z powodu limitu środków, o których mowa 
w § 3, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru, po uprzedniej ich 
aktualizacji. 

§ 8. Od procedury kwalifikowania wniosków i przyznawania dofinansowania nie przysługuje tryb 
odwoławczy. 

§ 9. Wnioskodawcy, którego wniosek nie został zatwierdzony do realizacji, nie przysługuje z tego tytułu 
żadne roszczenie wobec Gminy Kocierzew Południowy. 

§ 10. Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest, jeżeli Wnioskujący we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi ich 
usunięciei unieszkodliwienie, jak też prac wykraczających poza zakres określony w § 2. 

§ 11. Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Kocierzew Południowy 
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
lub z innych źródeł. 
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Załącznik nr 1 

Wnioskodawca     Kocierzew Południowy, dnia ........................... 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

Adres/siedziba ..............................................  Wójt Gminy Kocierzew Południowy 

.............................................................................. 

Telefon .......................................................... 

WNIOSEK O SFINANSOWANIE ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA USUNIĘCIU 
I UNIESZKODLIWIENIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

1. Określenie nieruchomości, na której ma być wykonane wnioskowane przedsięwzięcie: 

Adres posesji: ................................................................................................................................................. 

Numer ewidencyjny działki............................................................................................................................. 

Obręb ewidencyjny : 
........................................................................................................................................ 

Tytuł prawny do nieruchomości (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik 
wieczysty) 
............................................................................................................................................................... 

2. Charakterystyka odpadu:   
 

Budynek mieszkalny:     Budynek gospodarczy: 

Ilość azbestu - płyty faliste ……………….……….. m2 Ilość azbestu - płyty 
faliste…………..……...……. m2 

Ilość azbestu - płyty płaskie ……………………….. m2 Ilość azbestu - płyty 
płaskie………………………. m2 

Adnotacje urzędowe: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

—————————— 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy Regulaminu finansowania zadań z zakresu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy, 

2. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, 

3. Oświadczam, że jestem świadomy, iż złożenie w powyższym wniosku nieprawdziwych informacji lub 
oświadczeń skutkować może koniecznością zwrotu dotacji po ujawnianiu nieprawidłowości, 

4. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Kocierzewie 
Południowym oraz firmie działającej na zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu 
podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanych prac, 

5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli na każdym etapie realizacji zadania polegającego na 
usuwaniu odpadów zawierających azbest, 

6. W ramach realizowanego projektu nie wystapi podwójne finansowanie wydatków tzn. refundowanie 
całkowite lub częściowe wydatków dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych, 

7. Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością. 

..................................................... 
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 (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

1) Oświadczenie o pomocy de minimis. 

2) Informacja o uzyskanej pomocy de minimis – jeśli dotyczy. 

3) Mapa terenu z zaznaczeniem obiektu, z którego sa zdjęte i mają być odebrane wyroby zawierające azbest 
(może być mapa z mapy.geoportal.gov.pl). 

4) Dokumentacja fotograficzna zdemontowanych wyrobów azbestowych przygotowanych do transportu. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 786470E8-C0E4-4872-99F6-572C47C62F9B. Podpisany Strona 4



Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.4.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Kocierzew Południowy. 

2) Współadministratorem jest: Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi ul. Dubois 118, 93-465 Łódź dla zakresu danych osobowych Wnioskodawców, Beneficjentów 
i Partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikują 
o środki i realizują zadania polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Kocierzew Południowy. 

3) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Magdalena Kuszmider, e-mail: kontakt@iszd.pl    

4) Aministrator i Współadministrator prowadzą operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu 
realizacji zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Kocierzew Południowy współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz budżet gminy. 

na podstawie 

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

b) Uchwały Nr XXXIX/197/2022 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 30 marca 2022 w sprawie 
przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kocierzew Południowy na lata 
2021– 2032” 

i dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

5) Podanie danych Pani/Pana jest niezbędne do realizacji zadania polegającego na usunięciu 
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy oraz zawarcia 
umowy w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 

6) Podanie Pani/ Pana danych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich będzie skutkowało nie zawarciem 
umowy oraz brakiem możliwości uzyskania wsparcia w ramach zadania. 

7) posiada Pani/Pan prawo do: 

·żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 

·wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

·przenoszenia danych, 

·wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, 

·prawo do usunięcia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych 
przepisów prawa, tj.  

• przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną 
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze; 

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora. 
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8) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi ul. Dubois 118, 93-465 Łódź oraz podmioty, które na zlecenie Administatora/ 
Współadministratora danych uczestniczą w realizacji zadania. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia zadania w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

..................................................... 

 (podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 2 

……………………………………  Kocierzew Południowy, dnia ..........................  

(imię i nazwisko, pełna nazwa) 

……………………………………. 

……………………………………. 

(adres) 

……………………………………. 

(NIP/PESEL) 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam (-y), że  w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok bieżący,  

Otrzymałem/am pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie* w następującej 
wysokości: …………………………………………… 

Nie otrzymałem/am pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie* 

     ……………...................... 

(data i podpis) 

*Niepotrzebne skreślić 
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         Załącznik nr 3 

     

……………………………………  Kocierzew Południowy, dnia ..........................  

(imię i nazwisko, pełna nazwa) 

……………………………………. 

……………………………………. 

(adres) 

……………………………………. 

(NIP/PESEL) 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam (-y), że  w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok bieżący,  

Otrzymałem/am pomoc de minimis w następującej wysokości: ……………………………… 

Nie otrzymałem/am pomoc de minimis. 

     ……………...................... 

(data i podpis) 
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