
ZARZĄDZENIE NR  37 
WÓJTA GMINY CHOCZEWO 

z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Choczewo, oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 

do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządnie gminnym  (t.j. Dz. U. 
z 2019 poz. 506), Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Choczewo z dnia 20 grudnia 2014 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Choczewo na lata 
2014 – 2032” zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustalam szczegółowe zasady realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Choczewo na lata 2014 – 2032”, przyjętego Uchwałą 
Nr III/8/2014 Rady Gminy Choczewo z dnia 20 grudnia 2014 r., w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia, zwane dalej „Zasadami”. 

§ 2. Określam wzór wniosku o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest 
w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zwanego dalej „Wnioskiem”. 

§ 3. Powołuję Komisję do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia azbestu 
i wyrobów zawierających azbest w składzie: 

1. Weronika Zielaskiewicz – przewodnicząca Komisji, podinspektor ds. ochrony środowiska 
i drogownictwa 

2. Katarzyna Świątek – sekretarz Komisji, inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 
i funduszu sołeckiego 

3. Agata Rynko – członek Komisji, młodszy referent ds. zamówień publicznych i umów 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Choczewo 
 
 

Wiesław Gębka 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr  37 

Wójta Gminy Choczewo 

z dnia 6 maja 2020 r. 

Szczegółowe zasady realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Choczewo na lata 2014 – 2032” 

§ 1. 1.  Zarządzenie określa: 

a) Zasady wsparcia finansowego dla zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania 
lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Choczewo, przyjętym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Gminy Choczewo 
z dnia 20 grudnia 2014 r. 

b) Warunki realizacji zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub 
zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. 

2. zarządzenie ma na celu: 

a) spowodowanie oczyszczenia gminy Choczewo z azbestu 

b) ograniczenie negatywnego wpływu azbestu i wyrobów zawierających azbest na środowisko poprzez 
zapewnienie usuwania ich zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach odrębnych. 

c) Zmniejszenie udziału środków finansowych właścicieli nieruchomości, na których znajdują się wybory 
zawierające azbest, w usuwaniu tych wyrobów, 

d) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

§ 2. 1.  Gmina Choczewo, ubiega się o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu demontażu, 
zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, uczestnicząc  konkursie 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019) zwanej dalej 
„Dotacją”, w związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane. 

2. Środki na finansowanie zadania będą pochodzić z dotacji, o której mowa w ust. 1 oraz ze środków 
własnych wnioskodawców, o których mowa w § 3 ust. 1. Wielkość udziału środków finansowych będzie 
ustalona po uzyskaniu przez gminę Choczewo dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku, o których mowa 
w ust. 1 

3. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z zastąpieniem usuniętych elementów azbestowych 
innymi materiałami budowlanymi. 

4. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 70 % jego kosztów kwalifikowanych (procent 
dofinansowania uzależniony jest od wysokości otrzymanej dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2). 

5. Koszty kwalifikowane będą obliczone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu, 
o którym mowa w ust. 1, 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 takie elementy 
jak: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadu, 

b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport 
i unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadu. 

6. Przyjmuję się, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg). 

7. UWAGA: Ponieważ zgodnie z § 2 ust. 4 kwota dofinansowania zadania z WFOŚiGW może wynosić do 
70 % jego kosztów kwalifikowanych. Podmiot uprawniony pokryje pozostałe koszty. Ponadto, jeśli koszt 
inwestycji związanej z usunięciem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest lub ich transportem 
i utylizacją przekroczy wartość kosztów kwalifikowanych ustalonych przez WFOŚiGW w Gdańsku, Podmiot 
uprawniony, którego dotyczy, pokryje wynikającą z tego faktu różnicę. 
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§ 3. 1.  O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, 
zwane dalej „Podmiotami uprawnionymi”, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi 
nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Choczewo. 

2. W przypadku nieruchomości, których prawa wskazane w ust. 1 przysługują więcej niż jednej osobie 
konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego przez te 
osoby. 

3. Środki na dofinansowanie zadania mogą być przyznawane wyłącznie na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z obiektów nie związanych z działalnością gospodarczą. 

4. Przyznawanie dofinansowania odbywa się na podstawie pisemnej umowy o dofinansowanie zawartej 
pomiędzy podmiotem uprawnionym a gminą Choczewo. 

§ 4. 1 podmiot uprawniony, ubiegający się o udzielenie dofinansowania do usunięcia azbestu lub wyborów 
zawierających azbest, winien złożyć w Urzędzie Gminy Choczewo, w terminie określonym w informacji Wójta 
Gminy Choczewo o możliwości ubiegania się o dofinansowanie, wniosek (wg Załącznika nr 2 do Zarządzenia), 
wraz z wymaganymi załącznikami: 

a) informacja o wyborach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań z zakresie wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, o których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) – Załącznik nr 1 do wniosku 

b) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, 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 (Dz. U.  
z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.) – Załącznik nr 2 do wniosku. 

c) Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (w przypadku wspólnoty 
mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty), 

d) dokumentacja fotograficzna obrazująca stan wyrobów zawierających azbest, o dofinansowanie usunięcia 
których występuje podmiot uprawniony, 

e) mapa terenu z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku. 

2. Wniosek złożony po terminie określonym w ust. 1 lub niekompletny nie będzie rozpatrywany. 

3. W przypadku uzyskania przez gminę Choczewo dotacji, podmiot uprawniony, który złożył wniosek 
i został zakwalifikowany przez Komisję do dalszej procedury, zostanie poinformowany o tym fakcie 
i zaproszony do podpisania umowy z gminą Choczewo na dofinansowanie do usunięcia wyrobów 
zawierających azbest. 

4. Wzór umowy na dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest stanowi Załącznik nr 3 do 
Zarządzenia. 

5. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie Podmiot uprawniony winien jest złożyć w Urzędzie Gminy 
w Choczewo pozwolenie lub zgłoszenie robót budowlanych. 

6. Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wyborców zawierających azbest Podmiot uprawniony 
winien złożyć w Urzędzie Gminy Choczewo: 

᠆ protokół odbioru prac z usuwania wyrobów zawierających azbest, 

᠆ oryginał Karty przekazania odpadów na składowisko docelowe z pieczątką składowiska, 

᠆ kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej 
z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest 

§ 5. 1.  Celem prac Komisji jest: 

a) weryfikacja złożonych wniosków, 

b) przygotowywanie umów na dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest, 

c) weryfikacja dokumentów złożonych przez podmioty uprawnione po wykonaniu prac, związanych 
z usunięciem wyrobów zawierających azbest, 
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d) zapewnienie sprawnej realizacji prac. 

2. W celu weryfikacji danych zawartych we wniosku i dokumentach złożonych po wykonaniu prac Komisja 
jest uprawniona do: 

a) wezwania podmiotu uprawnionego do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni, 

b) wykonania dodatkowych czynności w celu weryfikacji zgodności danych podanych w złożonych 
dokumentach, w szczególności dokonania oględzin nieruchomości przed i po wykonaniu prac.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr  37 

Wójta Gminy Choczewo 

z dnia 6 maja 2020 r. 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2019 

Wójta Gminy Choczewo 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

Wniosek o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest 

1. Podmiot uprawniony: …….……………………………………………………………. 

Imię: …………………………………. 

Nazwisko: …………………………………………… 

NIP: ……. - ……. - ….. - ….. 

PESEL: ……………………... 

Seria i numer dowodu osobistego: ……………………….. 

Data wydania dowodu osobistego: ……………………….. 

Organ wydający dowód osobisty: …………………………………………………………….. 

Adres: 

kod pocztowy: ………………… miejscowość: …….……………………………………… 

ulica: ……………….………………………………nr domu: …….. nr mieszkania: .......... 

telefon kontaktowy:……………………………………………………… 

adres e-mail: …………………………………………………………… 

2. Adres realizacji zadania: 

kod pocztowy: ………………… miejscowość: …….……………………………………… 

ulica: ……………….……………………………… nr domu: …….. nr mieszkania: .......... 

numer ewidencyjny działki: …………………….., obręb………………………………… 

3. Źródło pochodzenia odpadu zawierającego azbest (zaznaczyć właściwe): 

budynek mieszkalny jednorodzinny 

budynek mieszkalny wielorodzinny 

budynek gospodarczy 

budynek garażowy 

płyty luzem na posesji 

inne ………………………………………………………………………………………… 

(określić właściwe źródło) 

4. Zastosowanie (zaznaczyć właściwe): 

pokrycie dachu 

pokrycie elewacji 

inne ………………………………………………………………………………………… 

(określić właściwe zastosowanie) 

5. Zakres planowanych prac (zaznaczyć właściwy): 

demontaż, transport, unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest 
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transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 

6. Powierzchnia: …………………… m2 

7. Waga: …………………. kg 

(przyjąć, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg)) 

8. Całkowity koszt kwalifikowany zadania brutto: ………………………… zł 

(obliczony zgodnie z § 2 „Szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Choczewo”) 

9. Wnioskowana kwota dofinansowania:…….……………………………………………zł 

co stanowi ………………….. % kosztów kwalifikowanych 

(zgodnie z § 2 „Szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Choczewo” kwota dofinansowania może stanowić do 70 % jego kosztów 
kwalifikowanych, jednak ostateczny procent dofinansowania jest uzależniony od wysokości dotacji, jaką 
WFOŚiGW w Gdańsku przyzna Gminie Choczewo). 

10. Termin realizacji zadania: od....................................do.............................. 

(zadanie musi zostać zrealizowane do 30 listopada 2020 roku) 

11. Numer konta bankowego na które ma być przekazana kwota dotacji na usunięcie wyrobów 
zawierających azbest, wraz z nazwą Banku. 

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

Załączniki do wniosku: 

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania 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) 
– wypełniony druk Załącznika nr 1 do wniosku, 

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, 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 azbe st (Dz. U Nr 71, 
poz. 649 z późn. zm.) – wypełniony druk Załącznika nr 2 do wniosku, 

3. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (w przypadku wspólnoty 
mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty), 

4. Dokumentacja fotograficzna obrazująca stan wyrobów zawierających azbest, o dofinansowanie usunięcia 
których występuje podmiot uprawniony, 

5. Mapa terenu z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku, 

6. Pełnomocnictwo udzielone przez współwłaścicieli nieruchomości, z której planuje się usunięcie 
wyrobów zawierających azbest* 

7. Oświadczenia wnioskodawcy: 

᠆ Oświadczam, że zadanie przedstawione we wniosku, nie podlega finansowaniu (dofinansowaniu) z innego 
tytułu ani nie dotyczy wydatków finansowanych (dofinansowanych) przez inne podmioty. 

᠆ Oświadczam, że nieruchomość, z której będą usunięte wyroby zawierające azbest, nie jest związana 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

᠆ Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości, z której planuje się usunięcie 
wyrobów zawierających azbest. 

᠆ Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów 
zawierających azbest, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych. 
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᠆  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. Nr 101, poz. 922) w zakresie realizacji niniejszego wniosku. 

᠆ Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zarządzenia Wójta Gminy Choczewo w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Choczewo oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia 
wyrobów zawierających azbest. 

᠆ Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy lub zatajenie prawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, 
zamieszczonych we wniosku. 

Choczewo, dnia …………………..                                       ……………………………. 

Podpis Podmiotu uprawnionego 

* niepotrzebne skreślić 

Opinia Komisji do spraw rozpatrywania wniosków 

o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest: 

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

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

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

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

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

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

Choczewo, dnia ……………………………….. 

Podpisy: 

przewodnicząca Komisji: …………………………………… 

sekretarz Komisji: …………………………………… 

członek Komisji: ……………………………………
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2do wniosku o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

opracowana na podstawie: 

᠆ art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 t.j.) 
oraz 

᠆ Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania 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). 

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Rodzaj zabudowy: ………………………………………………………………………................. 

4. Numer działki ewidencyjnej: ……………………………………………………………………….. 

5. Numer obrębu ewidencyjnego: ……………………………………………………………………… 

6. Nazwa, rodzaj wyrobu: ….………………………………………………………………… 
…………………..…………………………………………………………………………….. 

7. Ilość posiadanych wyrobów: ……………………………………………………………………… 

8. Stopień pilności: ……………………………………………………………………………………… 

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów: 

a) nazwa i numer dokumentu: ………………………………………………………………… 

b) data ostatniej aktualizacji: ………………………………………………………………….. 

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ……………………………………………………… 

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia: 

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

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

Data           Podpis 

Objaśnienia: 

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

2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: 
województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości. 

3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, 
budynek mieszkalno-gospodarczy, inny. 

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

5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

᠆ płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

᠆ płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 
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᠆ rury i złącza azbestowo-cementowe, 

᠆ rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, 

᠆ 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, 

᠆ drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy 
z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym 
zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu), 

᠆ drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją 
włókien azbestu, 

᠆ inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie. 

6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, 
m3, m.b., km). 

7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej 
w załączniku nr 1 do 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 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089). 

8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz 
datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów 
zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego 
azbest, dokumentacji technicznej.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2 

do wniosku o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających 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 zabudowy: …………………………………………………………........................................ 

Numer działki ewidencyjnej: …………………………………………………………………………… 

Numer obrębu ewidencyjnego: ………………………………………………………………………… 

Nazwa, rodzaj wyrobu: ……………………………………………………………………………....... 

Ilość wyrobów: ………………………………………………………………....................................... 

Data sporządzenia poprzedniej oceny: ……………………………………………………………….... 

Grupa 
/ Nr 

Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena 

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  
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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 0 pomieszczeń mieszkalnych) 

0  

V. Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia 
budowlanego/ instalacji 
przemysłowej 

  

21. Regularnie 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 pilne 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, 
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᠆ 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, podać jakie. 

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego 
wyrobu (m2, m3, mb). 

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać 
„pierwsza ocena”.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr  37 

Wójta Gminy Choczewo 

z dnia 6 maja 2020 r. 

(WZÓR) 

U M O W A N R ……………. 

na dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest 

zawarta w dniu ………………… , pomiędzy Gminą Choczewo ,ul. Pierwszych Osadników 17,  
84 -210 Choczewo zwaną w dalszej treści umowy Gminą, reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Choczewo – Wiesława Gębkę 

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Choczewo – Wioletta Chromicz 

a 

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

zamieszkałym w ………………………………………………………………………………. 

PESEL:……………………………………….NIP:…………………………………………… 

zwanym dalej Podmiotem uprawnionym 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest następuje: 

a) na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

b) na podstawie Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Choczewo z dnia 20 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo na lata 2014 – 
2032” 

c) na podstawie „Szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Choczewo”, stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2020 Wójta Gminy 
Choczewo z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania 
azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Choczewo oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania 
wniosków 

o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest, 

d) na wniosek z dnia ………………….. dla nieruchomości położonej na działce nr …........, 
obręb………………w……………..(pełny adres nieruchomości) ………………………….…. 

§ 2. 1.  Źródło pochodzenia odpadu zawierającego azbest: 

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

2. Zakres planowanych prac obejmuje  ........................................................................................ 

z powierzchni ok. ........... m2, o wadze ok. ......... Mg. 

§ 3. Zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie, zabezpieczeniu i unieszkodliwieniu odpadów 
zawierających azbest lub transporcie, zabezpieczeniu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest 
będzie realizowane przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia do w/w zadania, wyłoniony przez 
wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie.   

§ 4. 1.  Całkowity koszt kwalifikowany zadania brutto: ….……………………… zł 

2. Przyznana kwota dofinansowania: …………zł ( słownie złotych:..........), co stanowi....% kosztów 
kwalifikowanych. 

§ 5. Termin realizacji zadania: od …………………..………. do ....................... 
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§ 6. 1.  Ostateczne kwoty, o których mowa w § 4 będą wynikały z rzeczywistej ilości usuniętych 
i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest, wynikających z protokołu odbioru odpadów 
zawierających azbest (stwierdzenia usunięcia wyrobów zawierających azbest), sporządzonego przez 
wykonawcę. 

2. Jeżeli ostateczna ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest będzie większa od 
szacowanej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest oraz w § 
2 ust. 2 niniejszej umowy, Podmiot uprawniony pokryje koszty związane z demontażem, zbieraniem, 
transportem i unieszkodliwieniem bądź transportem i unieszkodliwieniem powstałej różnicy w ilości odpadów 
zawierających azbest. 

3. W przypadku, gdy koszt demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających 
azbest bądź transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest będzie przekraczał koszt 
kwalifikowany, kwota wynikająca z różnicy będzie poniesiona przez Podmiot uprawniony. 

4. W przypadku, gdy ostateczna ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest będzie mniejsza 
od szacowanej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest oraz w § 
2 ust. 2 niniejszej umowy, Podmiot uprawniony pokryje jedynie ........... % kosztów kwalifikowanych. 

5. Na kwotę, o której mowa w ust. 2 – 4 Podmiot uprawiony otrzyma fakturę / rachunek od wykonawcy. 

§ 7. Komisja do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających 
azbest ma prawo do przeprowadzenia oględzin nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów 
zawierających azbest, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych. 

§ 8. 1. Podmiot uprawniony oświadcza, że zapoznał się z treścią Zarządzenia Nr 37/2020 Wójta Gminy 
Choczewo z dnia 06 maja 2020 r., w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choczewo oraz powołania Komisji do spraw 
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się w formie pisemnej o zmianach danych 
adresowych i innych okolicznościach, mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy. 

§ 9. Niniejsza Umowa na dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest może zostać 
wypowiedziana przez Gminę w razie niezachowania jej warunków, a w szczególności gdy Podmiot 
uprawniony : 

1) Nie złoży przed rozpoczęciem prac w Urzędzie Gminy w Choczewie pozwolenia na roboty budowlane 
z Wydziału budownictwa Starostwa Powiatowego w Wejherowie. 

2) Nie udostępni nieruchomości w terminie uzgodnionym wcześniej z Wykonawcą. 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 11. 1.  Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Sprawy sporne, których strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Gminy. 

§ 12. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy i jeden dla 
Podmiotu uprawnionego. 

Gmina Choczewo               Podmiot uprawniony 

………………………….     ……………………………. 

Kontrasygnata 

Skarbnika Gminy Choczewo 

…………………………..
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