
nr korespondencji SOD nr UM.304373.2023 
 

Zarządzenie nr PM – 7521/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia  22 MARCA 2023 roku 
 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań związanych                
z  usuwaniem azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice”  

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz uchwały XLII/870/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 
grudnia 2022 r. 
 

zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Wprowadzić Regulamin udzielania dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem 

azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 2. Ustalić termin naboru wniosków od dnia podjęcia niniejszego zarządzenia do dnia 
20.04.2023 r.  

§ 3. Ustalić ostateczny termin złożenia rozliczenia do 30.09.2023 r. 
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Środowiska.  
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam drugiemu zastępcy prezydenta 

miasta.  
§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.  
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

Zastępca Prezydenta 
Miasta Gliwice 

 
Aleksandra Wysocka 

 
 

 
 
 
 
/Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

  



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-7521/23 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 22 MARCA 
2023R. 

 
Regulamin udzielania dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem 

azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice 
 
 
I. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, kryteria wyboru inwestycji  
 
§ 1.Dotacja może być udzielona na zadania opisane w § 2. ust.1 i ust.2 uchwały nr 

XLII/870/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r., w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań związanych 
z usuwaniem azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice.  

§ 2.Warunkiem ubiegania się  o dotację jest złożenie  przez Beneficjenta kompletu 
dokumentów w terminie do 20.04.2023 r. zawierającego: 

1) wniosek o przyznanie dofinansowania;  
2) aktualną  ocenę  stanu i  możliwości bezpiecznego użytkowania  wyrobów 

zawierających azbest sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest;  

3) aktualną informację o wyrobach zawierających azbest na podstawie §10 ust.3 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. nr 8 poz. 31); 

4) kolorowe zdjęcia  obiektów, z  których planowany  jest demontaż azbestu lub 
miejsc złożenia azbestu (w przypadku zbierania bez demontażu), umożliwiające 
identyfikacje ich położenia i nieruchomości;  

5) wstępną  ofertę  demontażu  i/lub  zbierania,  transportu  i  unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest, przeprowadzoną przez Wykonawcę (obejmującą: 
przewidywaną ilość azbestu w m2 i kg oraz koszt ww. robót;  

6) kserokopię  dokumentu  potwierdzającego  tytuł  prawny do  nieruchomości, 
na której znajduje się usuwany azbest; 

7) pisemne  oświadczenie  wszystkich  pozostałych współwłaścicieli/użytkowników 
wieczystych nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadań związanych 
z usuwaniem azbestu oraz wyrobów zawierających azbest i pobranie dotacji 
przez Beneficjenta w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta Gliwice na lata 2022-2032. 

§ 3.Warunkiem otrzymania dotacji  jest:  
1) złożenie oryginałów wymaganych dokumentów, o których mowa w § 2 i § 11;  

 2) podpisanie umowy dotacji z miastem Gliwice. 
§ 4.W przypadku zamiaru demontażu wyrobu zawierającego azbest na więcej niż jednym 

obiekcie właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia osobnych zdjęć 
każdego obiektu. W przypadku zbierania składowanego na posesji azbestu – osobnych 
zdjęć każdego z miejsc składowania. Właściciel kilku nieruchomości położonych               
w odrębnych lokalizacjach posiadających różne dane adresowe zobowiązany jest do 
złożenia wniosków, dla każdej z tych lokalizacji oddzielnie. 

§ 5.Dla każdego obiektu budowlanego, na którym zostaje dokonany demontaż azbestu lub 
wyrobów zawierających azbest  i dla każdego miejsca składowania (w przypadku 
zbierania), dofinansowanie przysługuje tylko jeden raz.  

§ 6.Dotacje będą przyznawane według kolejności złożonych kompletnych wniosków, 
do wysokości środków otrzymanych w WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. 

§ 7.1 Wykonawcę prac wyszczególnionych w § 4 uchwały Nr XLII/870/2022 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. wybiera Beneficjent.  



 2. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 
nr 71 poz. 649) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 05.08.2010 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089). 

 3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia (co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem 
prac) zamiaru przeprowadzenia prac polegających na zabezpieczeniu, usunięciu 
wyrobów zawierających azbest:  
1) Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Gliwicach;  
2) właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy;  
3) Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gliwicach . 

 4.Beneficjent jest obowiązany zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Budownictwa 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.  
Przy czym za dokumenty potwierdzające dokonanie stosownych zgłoszeń, 
uznaje się wyłącznie zgłoszenia, których odbiór został potwierdzony przez 
właściwe organy (na podstawie: pieczątki wpływu zgłoszenia do ww. 
organów, zwrotnego potwierdzenia odbioru korespondencji, 
potwierdzenia nadania zgłoszenia poprzez ePUAP), a naruszenie terminu, 
o którym mowa powyżej, skutkować będzie wyłączeniem z kosztów 
kwalifikowanych zakresu rzeczowego, którego dane zgłoszenie dotyczy. 
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac dotyczy zarówno demontażu 
wyrobów zawierających azbest z obiektów/budynków, jak i ich zbierania 
i usuwania z posesji (magazynowane wyroby zawierające azbest). 

§ 8.Odpady zawierające azbest muszą być zdeponowane na składowisku posiadającym 
decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie. 

 
 
II. Sposób rozliczenia dotacji  
 
§ 9.Dofinansowanie wyniesie: 

1) do 40 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż: 
a) 320 zł/t odpadu zawierającego azbest- jeżeli na zadanie składają się: 

demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu o I stopniu pilności.   
b) 240 zł/t odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się: 

zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu o I stopniu pilności; 
2) do 36% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 288 zł/t odpadu 

zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, 
transport i unieszkodliwianie odpadu o II i III stopniu pilności. 

Ostateczna kwota dofinansowania może być niższa i będzie uzależniona od wysokości 
dotacji, która zostanie przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale środków z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w przypadku zmiany kosztów kwalifikowanych zadania lub nie 
osiągnięcia zaplanowanego efektu ekologicznego i rzeczowego.  

§ 10.Dofinansowanie będzie przyznane jako zwrot kosztów poniesionych na realizację 
zadań polegających na demontażu azbestu i wyrobów zawierających azbest i/lub 
zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wytworzonych odpadów, pod warunkiem 
uzyskania efektu ekologicznego w postaci unieszkodliwienia wytworzonych odpadów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 11.Podstawą do przekazania środków będzie złożenie przez Beneficjenta dokumentów 
potwierdzających zakończenie robót i rozliczenie z wykonawcą oraz osiągnięcie efektu 
ekologicznego i rzeczowego.  
1. Dokumentami potwierdzającymi zakończenie robót i rozliczenie z wykonawcą oraz 

osiągnięcie efektu ekologicznego i rzeczowego są:  
1) oryginał faktury wystawionej na Beneficjenta;   



2) oryginał protokołu odbioru robót - potwierdzający demontaż/odbiór 
odpadów/wyrobów zawierających azbest wraz z oświadczeniem  wykonawcy 
prac o prawidłowości ich wykonania oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 
azbestowego; 

3) oryginały potwierdzonych zgłoszeń, o których mowa w § 3 ust. 3;   
4) karta przekazania odpadów zawierających azbest, potwierdzająca ich demontaż 

lub/i zbieranie, transport i unieszkodliwienie, ze wskazaniem adresu 
nieruchomości, z której pochodzą; 

5) numer i data wydania decyzji na prowadzenie działalności w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest – dotyczy składowiska, na 
którym odpady zostały unieszkodliwione;  

6) numer rejestrowy BDO – dotyczy firm demontujących wyroby zawierające 
azbest oraz transportujących odpady azbestowe z miejsca zbierania lub 
demontażu na składowisko; 

7) kolorowe zdjęcie obiektu, z którego zdemontowano wyroby zawierające azbest 
lub miejsca, w którym był składowany azbest (w przypadku zbierania).  

 
 

Zastępca Prezydenta 
Miasta Gliwice 

 
Aleksandra Wysocka 

 
 
 
 
 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
  


