
ZARZĄDZENIE NR 96/2019 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo w 2020 roku”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czernikowo” 
przyjętego uchwałą Nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 listopada 2012 r„

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Czernikowo w 2020 roku”, którego treść stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zarządza się co następuje:



Załącznik 
do Zarządzenia nr 96/2019 

Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18.12.2019 r.

REGULAMIN
udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Czernikowo w 2020 roku

§1
Regulamin określa zasady przyjmowania wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych 
i przedsiębiorstw oraz procedurę kwalifikowania do udziału w przedsięwzięciu polegającym na 
likwidacji pokryć dachowych, zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych 
z terenu gminy Czernikowo.

§2
1. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć osoby posiadające tytuł własności do obiektów znajdujących 
się na terenie gminy Czernikowo.
2. Warunkiem koniecznym ubiegania się o udział w przedsięwzięciu określonym w § 1 jest 
przedłożenie w Urzędzie Gminy Czernikowo wniosku wraz z załącznikami.
3. Wnioski na 2020 rok przyjmowane będą do czasu wyczerpania środków dostępnych w danym roku, 
jednak nie dłużej niż do 01.06.2020 r.

§3
Wnioskodawca sam pokryje 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.

§4
1. Łączna wartość zakwalifikowanych wniosków nie może przekroczyć wartości dostępnych środków 
w danym roku.
2. Wykonanie usługi na rzecz wnioskodawcy będzie możliwe pod warunkiem podpisania umowy 
z wykonawcą robót określającej w szczególności zasady finansowania przedsięwzięcia, termin 
wykonania prac, obowiązki stron oraz zakres odpowiedzialności.

§5
1. Wójt Gminy Czernikowo powołuje Komisję opiniującą wnioski zgłoszone do udziału 
w przedsięwzięciu, polegającym na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest.
2. Skład komisji:
- członek: Kinga Zagajewska,
- członek: Szymon Czakon.

3. Zadaniem Komisji jest ocena wniosków i przeprowadzenie oceny 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), ustalenie 
harmonogramu prac w porozumieniu z mieszkańcami w szczególności w sytuacji gdy deklarowane



terminy przez wnioskodawców będą się pokrywały, zaproponowanie listy zakwalifikowanych 
wnioskodawców.
4. Zatwierdzenie i ewentualne zmiany listy zakwalifikowanych do przedsięwzięcia dokonuje Wójt 
Gminy Czernikowo.

§6
Gmina Czernikowo zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych lub w drodze zapytania 
ofertowego, wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem 
wyrobów zawierających azbest w 2020 roku.

§7
Zastrzega się możliwość odstąpienia od wykonania prac na rzecz wnioskodawców w szczególności 
w przypadku gdy: Gmina Czernikowo nie otrzyma dotacji; nie zostanie wyłoniony wykonawca prac 
z powodu okoliczności nie leżących po stronie Gminy Czernikowo; wykonawca nie może wykonać 
prac z powodu siły wyższej np. złych warunków atmosferycznych.

§8
Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernikowo.

§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia Wójta Gminy Czernikowo.


