
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza 

 
Regulamin  dotyczący zasad przyznawania dofinansowania w ramach  

„PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  
Z TERENU MIASTA KOŚCIERZYNA NA LATA 2006 – 2030” 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem dofinansowania są działania związane z demontażem, odbiorem, 

transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem wyrobów (odpadów) zawierających 

azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Kościerzyna. 

2. Program realizowany jest corocznie do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel 

w budżecie Miasta na dany rok. 

3. O dofinansowanie ubiegać się mogą wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne, 

zwane dalej Beneficjentem, posiadające tytuł prawny do obiektu budowlanego 

zlokalizowanego na terenie miasta Kościerzyna.  

4. Dofinansowanie obejmuje koszty poniesione na realizację zadania polegającego na 

demontażu, odbiorze, transporcie, zabezpieczeniu i unieszkodliwianiu wyrobów 

(odpadów) zawierających azbest, stosowanych jako pokrycie dachowe lub elewacyjne 

obiektu budowlanego (np. budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu). 

5. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych 

wyrobów, np. nowych pokryć dachowych czy elewacyjnych. 

6. Zadania o których mowa w pkt. 4 realizowane będą przez Gminę Miejską Kościerzyna, 

która wyłoni wykonawcę prac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). 

 

§ 2. 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

Etap składania wniosku 

1.  Warunkiem koniecznym ubiegania się Beneficjenta o dofinansowanie dla zadania 

określonego w § 1 jest złożenie w Urzędzie Miasta Kościerzyna wypełnionego 

wniosku (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1A/Azbest) wraz z następującymi 

dokumentami: 

a) oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

(Załącznik nr 1B/Azbest) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 21 

kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 r. nr 162 poz. 1089),  

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2010/1089.htm


b) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania 

(Załącznik nr 1C/Azbest) 

c) kserokopią aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki (np. 

wypisu z rejestru gruntów). W przypadku budynku/działki, do których tytuł prawny 

posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli. 

2. Druk wniosku o dofinansowanie dostępny jest w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu 

Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, Kościerzyna lub na stronie internetowej Gminy 

Miejskiej Kościerzyna.  

3. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu, w przypadku kserokopii dokumentów 

wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów celem stwierdzenia 

zgodności kserokopii z oryginałem.  

4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

5. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w sposób ciągły, tzn. w całym okresie 

obowiązywania Programu. 

6. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą wg kolejności ich 

złożenia, do wysokości wyczerpania limitu środków przewidzianych na ten cel  

w budżecie miasta na dany rok kalendarzowy.   

7. Wnioski nie zakwalifikowane do realizacji w danym roku kalendarzowym będą 

realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym. 

8. Z Beneficjentem zostanie zawarta stosowna umowa cywilnoprawna na demontaż 

transport i utylizację (wzór umowy - załącznik nr 1D/Azbest) lub umowa na odbiór, 

transport i utylizację (wzór umowy - załącznik nr 1E/Azbest). 

9. O terminie i miejscu podpisania umowy wnioskodawca zostanie powiadomiony 

telefonicznie.   

§ 3.  

Etap realizacji zadania 

1. Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, będą realizowane 

wyłącznie przez wykonawców posiadających stosowne, przewidziane przepisami prawa, 

uprawnienia.  Wybór firmy prowadzącej prace demontażowe, odbiór, transport i utylizację 

odpadów zawierających azbest należy do Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

2. Wybór firmy prowadzącej prace związane z montażem nowych wyrobów należy do 

Beneficjenta - właściciela obiektu budowlanego. Beneficjent na własny koszt 

zabezpiecza obiekt przed ewentualnym zalaniem w okresie po dokonanym demontażu  

a przed montażem nowego pokrycia. 

3. Beneficjent, z którym zawarto umowę o dofinansowanie zadania, zobowiązany jest po 

zakończeniu prac, o których mowa w § 3 ust.1, do przekazania Wykonawcy tych prac 

„Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało 



zakończone” (Załącznik nr 1F/Azbest) - zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania  

i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. 

U. Nr 192, poz. 1876).  

4. Gmina Miejska Kościerzyna po zakończeniu realizacji zadania, przekaże Beneficjentowi  

kartę przekazania odpadu potwierdzającą ilość odebranych odpadów zawierających 

azbest oraz ich przekazania na składowisko odpadów niebezpiecznych.  

 

§ 4  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Gmina Miejska Kościerzyna zastrzega sobie się prawo do żądania dodatkowych 

wyjaśnień oraz przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego w trakcie realizacji i po 

wykonaniu zadania objętego dofinansowaniem. 

2. Wnioskodawca zobowiązany jest we własnym zakresie dopełnić wszelkich formalności 

związanych z demontażem azbestu, jakie nakłada na niego obowiązujące prawo. 

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszystkich 

ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z otrzymanym dofinansowaniem. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia 

podejmuje Burmistrz Miasta Kościerzyna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1A/Azbest 

W N I O S E K 
o dofinansowanie demontażu materiałów zawierających azbest, 

 transportu, utylizacji odpadów zawierających azbest*  
 
 
1. Wnioskodawca: ……………………………………………………………………………..….. 
                                                              (imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

 
adres do korespondencji: ………………………………………………………………………….. 
                                                       (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr. domu, nr. lokalu) 

 
…………………………………………………………………………………………………..…….. 
 

telefon: ……………………    e-mail: ……………………………………….. 
 
2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest: 
 
………………............................................................................................................................ 
(ulica i nr domu/nr nieruchomości gdzie przeprowadzony zostanie demontaż pokrycia dachowego / elewacji) 
            

nr ewidencyjny działki .................................., obręb nr ………………………… 

 
 

3. Tytuł własności:  
 

tytuł prawny do nieruchomości: ……………………………….................................................... 
                                                                            (własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny*) 

 
4. Nazwa i rodzaj odpadów zawierających azbest:…………………………………………… 
                                                                                                      (płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)  

 
5. Ilość odpadów (m2, tony):.................................................................................................. 
                                                           Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 

 
6. Przydatność do dalszej eksploatacji:................................................................................ 
                                                                                Podać liczbę pkt i stopień pilności zgodnie z oceną stanu

1
 

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu zawierającego azbest :................................... 
 
8. Refundacja wydatków w kasie Urzędu/ na rachunek bankowy: 
 
 
9. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) 
    zgodnie z prawdą. 
 
 
                                                                                                          
                                                                                      …...................................................... 
                                                                                                                       (data i podpis wnioskodawcy) 

 
 
9. Adnotacje urzędowe: ....................................................................................................... 
(wypełnia Urząd Miasta Kościerzyna) 

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

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



 
Uwagi: Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca budynku Urzędu Miasta w Kościerzynie 
ul. 3 Maja 9A. 
 
 
Objaśnienia:  
 
*  niepotrzebne skreślić  
 
1
 Podać wg "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik 

nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego 
użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1B/Azbest 
 

OCENA 
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

 
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 
................................................................................................................................................................. 
Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 
................................................................................................................................................................. 

Rodzaj zabudowy1): ................................................................................................................................  

Numer działki ewidencyjnej2): ................................................................................................................. 

Numer obrębu ewidencyjnego2): ............................................................................................................  

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ........................................................................................................................ 

Ilość wyrobów4): ..................................................................................................................................... 

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ............................................................................................... 

  

Grupa/ 
nr 

Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena 

1 2 3 4 

I Sposób zastosowania azbestu -   - 

1 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 30   

2 Tynk zawierający azbest 30   

3 
Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 

kg/m3) 
25   

4 
Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, 

elewacyjne) 
10   

II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem -  -  

5 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60   

6 
Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, 

załamania), naruszona struktura włókien 
30   

7 
Ścisła struktura włókien przy braku warstwy 
zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach 

15   

8 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0   

III Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem  - -  

9 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 30   

10 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 15   

11 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10   

12 
Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki 

atmosferyczne 
10   

13 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0   

IV 
Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do 

pomieszczeń użytkowych 
-   - 

14 Bezpośrednio w pomieszczeniu 30   

15 
Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym 

pokryciem 
25   

16 
W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały 

wentylacyjne) 
25   

17 Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 20   



18 
Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki 

międzyokienne) 
10   

19 
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, 

ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym 
kanałem wentylacyjnym 

5   

20 
Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu 
odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)  

0   

V 
Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia 

budowlanego/instalacji przemysłowej 
 - -  

21 Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców 40   

22 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)  30   

23 Czasowe (np. domki rekreacyjne)  15   

24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)  5   

25 
Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne 

lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, 
urządzenia lub instalacje)  

0   

SUMA PUNKTÓW OCENY   

STOPIEŃ PILNOŚCI   

  
UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie 

wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o 

najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności: 

Stopień pilności I   od 120 punktów - wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub 

zabezpieczenie 

Stopień pilności II  od 95 do 115 punktów - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku 
Stopień pilności III  do 90 punktów - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat 
 
 
.....................................       ............................................. 
            Oceniający                                          

     Właściciel/Zarządca 

       (nazwisko i imię)                              (podpis) 

 
.....................................       ............................................. 
      (miejscowość, data)         (adres lub pieczęć z adresem) 

 

 

Objaśnienia:  
1)

  Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny. 
2)

  Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu. 
3)

  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

–  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

–  płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

–  rury i złącza azbestowo-cementowe, 

–  izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

–  wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

–  przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

–  szczeliwa azbestowe, 

–  taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

–  wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

–  papier, tektura, 

–  inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie. 
4)

  Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m
2
, m

3
, 

mb). 
5)

  Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”. 

 

 



WZÓR     Załącznik nr 1C/Azbest 

 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
1)

  

I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA 

 

1. Miejsce, adres 

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

2. Właściciel/zarządca/użytkownik
*)

: 

  a) osoba prawna - nazwa, adres ............................................................................................................... 

  b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .............................................................................................. 

3. Tytuł własności ...................................................................................................................................... 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu
2)

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

5. Ilość (m
2
, tony) ...................................................................................................................................... 

                                                              Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 

6. Przydatność do dalszej eksploatacji
4)

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

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu: 

  a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu
5)

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

  b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ....................................................... 

8. Inne istotne informacje o wyrobach
6)

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

 

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

                                          (podpis) 

Data ..................................... 

 

________ 
Objaśnienia: 
*)

   Niepotrzebne skreślić. 
1)

   Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu. 
2)

   Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

-   płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

-   płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

-   rury i złącza azbestowo-cementowe, 

-   izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

-   wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

-   przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

-   szczeliwa azbestowe, 

-   taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

-   wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

-   papier, tektura, 

-   inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura. 
3)

   Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 
4)

   Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków 

usuwania wyrobów zawierających azbest. 
5)

   Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów 

zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. 
6)

   Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest. 

 

 

 



Załącznik nr 1D/Azbest 
 

 

„Wzór umowy na odbiór i transport odpadów azbestowych”  

 

 

 
 

 

U M O W A  NR .………………….  

 

 

zawarta w dniu  ………………. w Kościerzynie pomiędzy: 

Gminą Miejską Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A w Kościerzynie, NIP 591-15-66-370, zwanej  

w dalszej części umowy „Gminą” reprezentowaną przez: 

 

Burmistrza Miasta     –  

przy kontrasygnacie Skarbnika  –   

a Panem/Panią ………………….., właścicielem/właścicielami nieruchomości nr ewid…….. 

obręb…, zamieszkałym w …………………. przy ul. …………….nr….., (nr kodu i nazwa 

miejscowości) ………………………, 

zwanym w dalszej części umowy „Właścicielem” o następującej treści: 

 

§ 1 

Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  
z terenu miasta Kościerzyna – edycja …….r.” przy współfinansowaniu ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz budżetu Miasta 
Kościerzyna.  
 

§ 2 

Przedmiotem umowy jest: 

a) odbiór odpadów azbestowych z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. ….. obręb .., 

położonej przy ul. ……………. w Kościerzynie w ilości szacunkowej …….. m2 o 

wadze ……….. Mg, których rzeczywistą ilość potwierdzi protokół przekazania odpadu 

podpisany przez właściciela i odbiorcę. 

b) transport i składowanie odpadów azbestowych na składowisku odpadów 

niebezpiecznych. 

 

§ 3 

1. Gmina zobowiązuje się do: 

a) odbioru i transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych odpadów 

zawierających azbest w ilości o których mowa w § 2 pkt 1a. 

b) sfinansowania w całości kosztów, o których mowa w § 3 pkt 1a.  

c) przekazania Właścicielowi po zrealizowaniu zadania i otrzymaniu od Wykonawcy 

demontażu, odbioru, transportu i utylizacji kartę przekazania odpadu potwierdzającą 

ilość odebranych od właściciela nieruchomości odpadów zawierających azbest oraz 

ich przekazania na składowisko. 

 

 



2. Właściciel zobowiązuje się do: 

a) przygotowania i opakowania odpadów azbestowych zgodnie z wytycznymi 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w zgodzie z właściwymi 

przepisami, 

b) zgłoszenia gotowości odbioru odpadów zawierających azbest, 

c) składowania odpadów zawierających azbest na terenie swojej nieruchomości zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21.04.2004r.), do czasu ich odbioru 

przez Gminę.  

3. Odbiór zdeponowanych odpadów azbestowych w imieniu Gminy przeprowadzi firma 

posiadająca uprawnienia do transportu odpadów niebezpiecznych.  

4. Termin odbioru odpadów azbestowych zostanie ustalony przez Gminę po zgłoszeniu 

gotowości odbioru przez Właściciela.   

5. W trakcie odbioru odpadów azbestowych zostanie sporządzony protokół przekazania 

odpadu podpisany przez odbiorcę odpadu oraz Właściciela nieruchomości. 

 

§ 4 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

                     

§ 5 

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu 

wypowiedzenia. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd. 

                                                                      

§ 8 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

           Gmina Miejska Kościerzyna    Właściciel nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1E/Azbest 
 

 

„Wzór umowy na demontaż, odbiór i transport odpadów azbestowych”  

 

 

U M O W A  NR …………………………….  

 

 

zawarta w dniu …………….. r. w Kościerzynie pomiędzy: 

Gminą Miejską Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A w Kościerzynie, NIP 591-15-66-370, zwanej w 

dalszej części umowy „Gminą” reprezentowaną przez: 

 

Burmistrza Miasta     – …………………………………………… 

Przy kontrasygnacie Skarbnika   – ……………………………………………. 

 

a Panem/Panią ………………….., właścicielem/właścicielami nieruchomości nr ewid…….. 

obręb…, zamieszkałym w …………………. przy ul. …………….nr….., (nr kodu i nazwa 

miejscowości) ………………………, 

zwanym w dalszej części umowy „Właścicielem” o następującej treści: 

 

§ 1 

Umowa realizowana jest w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2006 – 2030” oraz projektów  pn. „Usuwanie 

materiałów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna”  finansowanych ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz budżetu Miasta 

Kościerzyna. 

§ 2 

Przedmiotem umowy jest: 

a) demontaż pokrycia dachowego/elewacyjnego zawierającego azbest, odbiór odpadów 

azbestowych z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. ….. obręb ..., położonej 

przy ul. ……………. w Kościerzynie w ilości szacunkowej …….. m2 o wadze 

……….. Mg, których rzeczywistą ilość potwierdzi protokół przekazania odpadu 

podpisany przez właściciela i odbiorcę. 

b) transport i składowanie odpadów azbestowych na składowisku odpadów 

niebezpiecznych 

§ 3 

1. Gmina zobowiązuje się do: 

a) demontażu, odbioru i transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest, 

b) częściowego sfinansowania kosztów poniesionych na demontaż materiałów 

zawierających azbest uwzględniającego pozyskane dofinansowanie zewnętrzne, 

c) sfinansowania w całości kosztów związanych z odbiorem, transportem i składowaniem 

materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych,  

d) przekazania Właścicielowi, po zrealizowaniu zadania, kartę przekazania odpadu 

potwierdzającą ilość odebranych odpadów zawierających azbest oraz ich przekazania 

na składowisko odpadów niebezpiecznych. 



 

2. Właściciel zobowiązuje się do: 

a) zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do 

właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego), zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, 

b) poinformowania Gminy o fakcie gotowości do rozpoczęcia prac demontażowych, 

c) udostępnienia nieruchomości celem demontażu wyrobów zawierających azbest, 

d) składowania odpadów zawierających azbest na terenie swojej nieruchomości zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21.04.2004r.), do czasu ich odbioru 

przez Gminę.  

e) sfinansowania kosztów związanych z demontażem materiałów zawierających azbest 

w części nie sfinansowanej z budżetu Miasta i pozyskanego dofinansowania 

zewnętrznego. 

§ 4 

1. Demontaż oraz odbiór zdeponowanych odpadów azbestowych w imieniu Gminy 

przeprowadzi firma posiadająca uprawnienia do prac z azbestem i transportu 

odpadów niebezpiecznych.  

2. Termin demontażu zostanie ustalony przez Wykonawcą w uzgodnieniu z 

Właścicielem.  

3. Właściciel dokonuje wyboru firmy prowadzącej prace związane montażem nowych 

wyrobów, przeprowadza ich montaż, zabezpiecza obiekt przed ewentualnym zalaniem 

w okresie po dokonanym demontażu a przed montażem nowego pokrycia i w całości 

pokrywa koszty z tego tytułu. 

4. W trakcie odbioru odpadów azbestowych zostanie sporządzony protokół przekazania 

odpadu podpisany przez odbiorcę odpadu i Właściciela nieruchomości oraz 

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało 

zakończone. 

§ 5 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

                     

§ 6 

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd. 

                                                                      

§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

           Gmina Miejska Kościerzyna               Właściciel nieruchomości 



   Załącznik nr 1F/Azbest 

 

WZÓR 

 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
1)

,  

KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE 

 

 

1. Miejsce, adres ........................................................................................................................................ 

2. Właściciel/zarządca
*)

: 

  a) osoba prawna - nazwa, adres, .............................................................................................................. 

  b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .............................................................................................. 

3. Tytuł własności ...................................................................................................................................... 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu
2)

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

5. Ilość (m
2
, tony)

3)
 .................................................................................................................................... 

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ....................................................................................... 

7. Planowane usunięcia wyrobów: ............................................................................................................ 

  a) sposób .................................................................................................................................................. 

  b) przez kogo ...........................................................................................................................................  

  c) termin .................................................................................................................................................. 

8. Inne istotne informacje
4)

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

 

                     ……………….…………………… 

                                            (podpis) 

 

Data .................................. 

 

________ 
Objaśnienia: 
*)

   Niepotrzebne skreślić. 
1)

   Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu. 
2)

   Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

-   płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

-   płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

-   rury i złącza azbestowo-cementowe, 

-   izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

-   wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

-   przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

-   szczeliwa azbestowe, 

-   taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

-   wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

-   papier, tektura, 

-   inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione. 
3)

   Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
4)

   Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym. 

 

 


