Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Malbork
Nr 26/2021 z dnia 04 maja 2021 r.
Szczegółowe zasady
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Malbork w roku 2021 - 2022
I. Terminy i sposób składania wniosków
1. Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Malbork w roku 2021 - 2022 odbywa się na podstawie niniejszych zasad.
2. Ustala się termin naboru wniosków do dnia 21.05.2021 r.
3. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Malbork,
w następujący sposób:
1) osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
2) listownie na adres Urzędu Gminy Malbork, tj. ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork (decyduje data
wpływu korespondencji do Kancelarii UG),
3) wrzucać do ustawionej przed budynkiem Urzędu Gminy Malbork skrzynki podawczej,
4) na adres e-mail: srodowisko@gmina.malbork.pl (pod warunkiem dostarczenia oryginału).
4. Wnioski złożone poza terminem naboru podlegają odrzuceniu.
5. Urząd Gminy Malbork zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia dodatkowych
dokumentów lub wyjaśnień dotyczących przedsięwzięcia, wyznaczając Wnioskodawcy dodatkowy
termin w tym zakresie.
6. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym przez Urząd Gminy Malbork terminie, o którym
mowa w pkt 5, będzie równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z ubiegania
się o dofinansowanie.
7. Pozytywne rozpatrzenie wniosku możliwe jest w przypadku łącznego spełnienia wymagań
niniejszych zasad.
8. Wnioskodawca może wycofać złożony wniosek na każdym etapie trwania naboru i jego oceny.
Informację o wycofaniu wniosku należy złożyć w formie pisemnej, na zasadach przewidzianych dla
złożenia wniosku, o których mowa w pkt 3.
II. Wnioskodawcy
1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Wnioskodawcy, należy przez to rozumieć osobę,
która w celu otrzymania dofinansowania złoży wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu
i wyrobów zawierających azbest.
2. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć Wnioskodawcy będący właścicielami lub posiadaczami
nieruchomości, na której znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest, zlokalizowanej na
terenie Gminy Malbork.
3. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne.
4. Dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami obiektów budowlanych,
nie prowadzące działalności gospodarczej.
5. W przypadku współwłasności nieruchomości, dofinansowanie wypłacane będzie Wnioskodawcy
na podstawie wyrażonych przez pozostałych współwłaścicieli:
1) pisemnej zgody na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
2) upoważnienia dla Wnioskodawcy do występowania w ich imieniu i podpisania umowy z Gminą
Malbork.
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III. Rodzaje przedsięwzięć
1. Można ubiegać się o dofinansowanie na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów
zawierających azbest, tj.:
1) demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest;
2) transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest znajdujących się
w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje) i objętych inwentaryzacją
wyrobów zawierających azbest.
2. Nie będą pokrywane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, koszty
demontażu pokryć z innych materiałów lub elementów towarzyszących rozbiórce, koszty
zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.
IV. Procedura dofinansowania
1. Wnioskodawca, ubiegający się o udzielenie dofinansowania do usunięcia azbestu lub wyrobów
zawierających azbest składa wniosek (Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr ..../2021 Wójta Gminy
Malbork z dnia 04 maja 2021 r.), wraz z wymaganymi załącznikami:
1) informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
2) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobu zawierającego azbest”
[Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 05 sierpnia 2010 r. Zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. Nr 162 poz. 1089)],
3) dokumentacja fotograficzna obrazująca stan wyrobów zawierających azbest,
przed realizacją zadania,
4) mapa terenu z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku,
5) w przypadku pomocy publicznej (pomocy de minimis) – informacja przedstawiona
w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis.
6) zgoda właściciela nieruchomości (jeśli Wnioskodawca nie jest właścicielem) – osoby
fizycznej na przeprowadzenie robót związanych z utylizacją azbestu. W przypadku budynków
mieszkalnych będących przedmiotem współwłasności bez wydzielonej odrębnej własności
lokali – zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonywanie prac związanych z usuwaniem
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz upoważnienie dla Wnioskodawcy do
występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli.
3. Zadania zgłoszone do konkursu muszą spełniać następujące wymogi:
1) przeprowadzone zostaną na terenie miejscowości, na której została przeprowadzona
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
2) zgodne będą z opracowanym i przyjętym przez Radę Gminy „Programem usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Malbork na lata 2008 - 2032”,
3) przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zmianami), w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
4. Do oceny wniosków stosuje się kryteria dostępu. Celem oceny wniosku wg kryteriów dostępu
jest określenie czy wniosek spełnia podstawowe warunki ubiegania się o dofinansowanie. Ocena
wstępna wg kryteriów dostępu ma postać „0/1” tzn. „nie spełnia/spełnia”. Ocena wniosków odbywa
się wg poniższych kryteriów.
Lp.
1.
2.

NAZWA KRYTERIUM
TAK
Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej
formie
Wniosek jest kompletny i posiada wszystkie wymagane załączniki tj.

NIE
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3.
4.

5.

informacja o przetwarzaniu danych osobowych
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobu
zawierającego azbest” [Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 05
sierpnia 2010 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. Nr 162 poz. 1089)].
fotograficzna dokumentacja stanu obiektu przed realizacją zadania.
mapa terenu z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku
w przypadku pomocy publicznej (pomocy de minimis) – informacja
przedstawiona w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis.
Wnioskodawca, który nie jest właścicielem załącza do wniosku pisemną
zgodę właściciela nieruchomości – osoby fizycznej na przeprowadzenie
robót związanych z utylizacją azbestu. W przypadku budynków
mieszkalnych będących przedmiotem współwłasności bez wydzielonej
odrębnej własności lokali – zgodę pozostałych współwłaścicieli na
wykonywanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do
występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli.
Wniosek jest prawidłowo podpisany.
Wniosek dotyczy nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy
Malbork.
(na terenie Gminy Malbork przeprowadzono inwentaryzację wyrobów
zawierających azbest)
Wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w części II
Regulaminu.

5. W przypadku, gdy wniosek podpisywany jest przez pełnomocnika Wnioskodawca winien uiścić
opłatę w wysokości 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty
skarbowej). Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą
złożenia wniosku. Opłatę należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Malbork.
6. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonej dokumentacji dopuszcza się
możliwość jednokrotnej korekty/uzupełniania wniosku. W takim przypadku do Wnioskodawcy
kierowane jest wezwanie, o którym mowa w części I pkt 5.
7. Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie, jeśli:
1) nie spełnia przynajmniej jednego z kryteriów dostępu określonych w pkt 1 oraz pkt 2
2) Wnioskodawca nie złożył wymaganych wyjaśnień lub wyjaśnienia są niewystarczające.
8. Wniosek oceniony negatywnie podlega odrzuceniu, o czym Wnioskodawca zostaje
powiadomiony pisemnie.
9. Dofinansowanie przyznawane będzie ze środków finansowych pochodzących
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach
konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”
oraz budżetu Gminy Malbork.

V. Warunki realizacji przedsięwzięcia
1. Gmina Malbork ubiega się o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w zakresie
demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW),
uczestnicząc w konkursie, w związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane.
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2. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 70% kosztów
kwalifikowalnych z WFOŚiGW oraz 30% z budżetu Gminy Malbork.
3. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu,
zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2021 i/albo
w 2022 roku, pod warunkiem że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 29 marca 2021 r.
4. Koszt kwalifikowany oblicza się w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności
kosztowej wynoszącego:
a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie:
demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie
transport i unieszkodliwienie odpadu.
5. Przyjmuje się, że 1m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,015 Mg
(15 kg). Niniejszy przelicznik stosuje się do wyliczenia kosztów kwalifikowanych demontażu.
6. Prace związane z usuwaniem azbestu i wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości będą
przeprowadzane przez wykonawcę wybranego indywidualnie przez Wnioskodawcę.
7. Do dnia podpisania umowy z Gminą Malbork Wnioskodawca ma obowiązek przedstawić Gminie
Malbork, następujące dokumenty:
1) kopie dokumentów, potwierdzających uprawnienia wykonawcy do wykonywania działalności
związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest,
2) dokument, potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub
usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego,
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu powiatowemu inspektorowi
sanitarnemu – zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami) – np. potwierdzenie nadania,
3) kopię umowy z wykonawcą prac, związanych z usuwaniem azbestu.
VI. Sposób rozliczenia dofinansowania do usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest
1. Po zakończeniu realizacji zadania, Wnioskodawca rozlicza się z wykonania prac, których zakres
przedstawia umowa zawarta pomiędzy Gminą Malbork, przedstawiając następujące dokumenty:
1) oryginał imiennego dowody wpłaty za wykonaną usługę (faktura VAT) tj. demontaż, zbieranie,
transport i unieszkodliwianie (składowanie) wyrobów azbestowych, wystawionego przez
uprawnionego wykonawcę,
2) fotograficzną dokumentację stanu obiektu po realizacji zadania,
3) Imienną Kartę Przekazania Odpadów na składowisko docelowe, przeznaczone do składowania
odpadów zawierających azbest,
4) protokół odbioru robót spisany pomiędzy wykonawcą a właścicielem nieruchomości.
2. Zebrane odpady azbestowe muszą być przekazane na składowisko docelowe – ostateczne miejsce
unieszkodliwiania odpadów – w terminie do dnia złożenia w Urzędzie Gminy rozliczenia zadania.
3. Dofinansowanie wypłacane będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) zakończeniu realizacji zadania,
2) przedłożeniu Gminie Malbork dokumentów, o których mowa w pkt 1,
3) zatwierdzeniu rozliczenia zadania przez WFOŚiGW
4. W przypadku akceptacji przez WFOŚiGW rozliczenia zadania oraz otrzymaniu dofinansowania
na konto Gminy Malbork, przyznane środki zostaną przekazane na konto Wnioskodawcy
w terminie 14 dni.
5. Szczegóły rozliczenia zawarte zostaną w umowie pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Malbork.
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VII. Praca komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia azbestu
i wyrobów zawierających azbest
1. Celem prac Komisji jest:
1) weryfikacja złożonych wniosków,
2) przygotowywanie umów na dofinansowanie do usunięcia azbestu i wyrobów zawierających
azbest,
3) weryfikacja dokumentów złożonych przez Wnioskodawcę do rozliczenia dofinansowania.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Dofinansowanie na realizację zadania zostanie przyznana, pod warunkiem uzyskania przez
Gminę Malbork dofinansowania na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu
oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z WFOŚiGW
2. W przypadku, gdy:
1) ilość zdemontowanych i unieszkodliwionych odpadów z danej nieruchomości, wynikająca
z ostatecznej karty przekazania odpadu, będzie większa niż zadeklarowana przez Wnioskodawcę
we wniosku w sprawie ubiegania się o dofinansowanie oraz w przypadku braku możliwości
zwiększenia dofinansowania, pochodzącej ze środków WFOŚiGW, różnicę zapłaci Wnioskodawca
z własnych środków na podstawie zawartej z Gminą Malbork umowy;
2) ilość zdemontowanych i unieszkodliwionych odpadów z danej nieruchomości, wynikająca
z ostatecznej karty przekazania odpadu, będzie mniejsza niż zadeklarowana przez Wnioskodawcę
we wniosku w sprawie ubiegania się o dofinansowanie, pochodząca ze środków WFOŚiGW,
zostanie obliczona na podstawie faktycznej ilości odpadów.
3. Dokumentacja (w szczególności Wnioski) służy wyłącznie do użytku służbowego Urzędu Gminy
oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.
4. Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana zasad finansowania przez WFOŚiGW, zasady
i tryb udzielanej pomocy finansowej zgodnie z niniejszym Regulaminem mogą zostać
zmodyfikowane.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin konkursu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.
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