
    Załącznik nr 1  

    do Zarządzenia nr 32/2022 

    Wójta Gminy Golub-Dobrzyń 
     z dnia 10 czerwca 2022 r. 

  

Regulamin finansowania unieszkodliwiania wyrobów azbestowych 

z terenu gminy Golub–Dobrzyń w 2022 r. 
 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne 
 

1. Nabór wniosków o przyznanie pomocy odbywa się na podstawie niniejszego 

regulaminu, opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy Golub-

Dobrzyń: http://www.uggolub-dobrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

2. Regulamin określa zasady przyznawania pomocy podmiotom określonym w pkt. 
5 dla realizacji przedsięwzięć polegających na unieszkodliwianiu wyrobów 

zawierających azbest ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej zwany jako WFOŚiGW) 
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

 

3. Pomocą objęte są następujące zadania:  

a) zadanie polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących 

się na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, usługowych, garażowych i innych, 

w których koszty kwalifikowane obejmują: Demontaż, zbieranie, transport i 
unieszkodliwianie azbestu,  

b) zadanie polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest zgromadzonych 

(składowanych) na nieruchomościach, w których koszty kwalifikowane obejmują: 

Zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu. 

  
4. Niekwalifikowalne są koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć 

dachowych, koszty demontażu pokryć z innych materiałów lub elementów 

towarzyszących rozbiórce oraz koszty zabezpieczenia konstrukcji przed 

niepożądanymi warunkami atmosferycznymi. 

 
5. O dofinansowanie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie ubiegać 

mogą się osoby posiadające tytuł prawny do obiektu budowlanego/nieruchomości 

zlokalizowanej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń, na której znajdują się 

wyroby zawierające azbest. 

  
6. Dofinansowanie nie obejmuje osób, które we własnym zakresie dokonały 

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.  

  

7. Realizacja zadań o których mowa w pkt. 3 nastąpi w terminie 8 tygodni od dnia 

podpisania umowy z wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcą, nie później niż do 15.11.2022 r. 
 

Rozdział II składanie i rozpatrywanie wniosków 

1. Warunkiem ubiegania się o pomoc dla zadań określonych w pkt. 3 rozdziału I 

jest złożenie wniosku wraz z załącznikami w okresie od dnia 10.06.2022 r. do 

08.07.2022, z zastrzeżeniem, że zaangażowanie środków na ten cel w roku 2022 

http://www.uggolub-dobrzyn.pl/


nie może przekroczyć 65 206,80 zł. W przypadku przekroczenia alokacji środków 
decydować będzie kolejność zgłoszenia potrzeby demontażu, zbierania, transportu 

i unieszkodliwiania azbestu lub zbierania, transportu i unieszkodliwiania azbestu. 

2. Wnioskodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani ze względu na przekroczenie 

alokacji środków na 2022 r. będą mieli pierwszeństwo w ubieganiu się o 

dofinansowanie w 2023 r. 

3. Podpisany formularz wraz z załącznikami należy składać: 

a) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń,  

b) listownie, przesłać na adres: Gmina Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-

400 Golub-Dobrzyń (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data wpływu do 

Urzędu), 

c) za pośrednictwem platformy e-PUAP: /gmina_gd/skrytka.  

4. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia 

wyjaśnień bądź dodatkowych dokumentów na etapie weryfikacji wniosku. W 

przypadku niedokonania ww. czynności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
powiadomienia, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

6. Wnioskodawca może wycofać złożony wniosek na każdym etapie trwania naboru 

i jego oceny. Informację o wycofaniu wniosku należy złożyć w formie papierowej 
lub elektronicznej. 

 

7. Dokumentacja (w szczególności wnioski) służy wyłącznie do użytku służbowego 

Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, WFOŚiGW oraz podmiotów uprawnionych do 

przeprowadzenia kontroli. 
 

8. Gmina Golub-Dobrzyń zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

 

 

Rozdział III Zasady udzielania pomocy 
 

1. Gmina Golub-Dobrzyń redystrybuuje środki pozyskane od WFOŚiGW w Toruniu 

do odbiorców końcowych tj. osób posiadających tytuł prawny do obiektów 

budowlanych/nieruchomości znajdujących się na terenie gminy wiejskiej Golub-
Dobrzyń.  

2. Wysokość pomocy w 2022 r. wynosi 100% kosztów kwalifikowanych dla zadań 
wyszczególnionych w pkt. 3 rozdziału I.  

 

 

Rozdział IV Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

 
1. Prace związane z realizacją zadań, o których mowa w pkt. 3 rozdziału I będą 

wykonywane wyłącznie przez Wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia i 

zezwolenia.  



2. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w drodze postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego z zachowaniem zasad równego traktowania, 

uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

 

3. Wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca 

usunie wyroby azbestowe ze wszystkich objętych pomocą nieruchomości. 

  
4. Realizacja usługi unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest będzie 

odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Gminę Golub-Dobrzyń z 

wybranym Wykonawcą. 

 

5. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wykonania prac na rzecz odbiorców 
końcowych w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony Wykonawca prac bądź 

Wykonawca, z którym została podpisana umowa nie przystąpi do prac z powodu 

okoliczności nie leżącej po stronie Gminy Golub-Dobrzyń. 

 

Rozdział V Załączniki 

1. Załączniki do regulaminu: 

Załącznik nr 1- Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń, 

Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku wymogu uzyskania zezwolenia na inwestycję 

budowlaną, 

Załącznik nr 3- Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, 

Załącznik nr 4- Oświadczenie współwłaściciela budynku, 

Załącznik nr 5- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). 

 

 

http://www.pieszyce.pl/images/Dokumenty_do_pobrania/Zalacznik_nr1-oswiadczenie_wspolwlasciciela_2019.doc
http://www.pieszyce.pl/images/Dokumenty_do_pobrania/Zalacznik_nr1-oswiadczenie_wspolwlasciciela_2019.doc
https://www.golub-dobrzyn.pl/plik,2261,zalacznik-nr-5-oswiadczenie-rodo-azbest-2019-docx.docx

