
 
Załącznik Nr 1  

do Komunikatu Burmistrza Miasta Zakopane 
 z dnia 23.02.2017 r. 

 
 

REGULAMIN 
 
 
 
Poniesienia ze środków budżetu Miasta Zakopane kosztów załadunku, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest z obiektów 
budowlanych należących do osób fizycznych. 
 

§1 
 

1. Regulamin określa zasady poniesienia kosztów ze środków budżetu Miasta Zakopane 
na prace związane z unieszkodliwianiem odpadów budowlanych zawierających azbest 
tj.: załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem (składowaniem) odpadów 
budowlanych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych należących 
do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Miasta Zakopane. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniesieniu kosztów (kosztów 
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest lub kosztów unieszkodliwiania 
azbestu) należy przez to rozumieć pokrycie kosztów lub ich części, określonych  
w ust. 1. 

3. Poniesienie kosztów może nastąpić tylko jeden raz. 
 

§2  
 

1. Poniesienie kosztów polega na jednorazowym pokryciu kosztów powstałych w związku 
z realizacją prac wymienionych w § 1 ust. 1. 

2. Z poniesienia kosztów wymienionych w § 1 ust. 1 mogą korzystać wyłącznie osoby 
fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami 
budynków w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) położonych na terenie Miasta 
Zakopane, po spełnieniu warunków określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, zwane 
w dalszej części Regulaminu Wnioskodawcą. Poniesieniu kosztów nie podlegają 
budynki stanowiące własność lub będące w posiadaniu osób fizycznych związane 
z wykonywaniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę lub inne podmioty. 

3. Warunkiem przyznania środków na poniesienie kosztów ze środków budżetu Miasta 
Zakopane jest złożenie wniosku wraz z dokumentami wskazanymi w § 3 ust. 3 
niniejszego Regulaminu oraz spełnienie następujących wymogów: 

a) przed rozpoczęciem prac związanych z unieszkodliwianiem odpadów 
budowlanych zawierających azbest konieczne jest dokonanie przez Komisję 
powołaną przez Burmistrza Miasta Zakopane oględzin miejsca 
występowania odpadów budowlanych zawierających azbest lub ich 
składowania – w celu identyfikacji rodzaju i ilości elementów zawierających 
azbest.  

b) po wykonaniu prac dokonanie przez Komisję powołaną przez Burmistrza 
Miasta Zakopane oględzin miejsca, w którym występowały lub były 
składowane odpady budowlane zawierające azbest – w celu stwierdzenia 
wykonania zadania. 



§3 
 

1. Przed rozpoczęciem prac określonych w §1 ust. 1 osoby ubiegające się o poniesienie 
kosztów zobowiązane są złożyć w terminie do 30 sierpnia każdego roku na dzienniku 
podawczym Urzędu Miasta Zakopane wniosek o którym mowa w ust. 2 wraz 
z dokumentami wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

2. Wzór wniosku o poniesienie kosztów ze środków budżetu Miasta Zakopane 
na załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów budowlanych zawierających 
azbest z obiektów budowlanych należących do osób fizycznych, stanowi załącznik nr 1 
Regulaminu. 

3. Do wniosku o poniesienie kosztów unieszkodliwiania odpadów budowlanych 
zawierających azbest, nie przekraczających kwoty 3 000 zł. kosztów unieszkodliwiania 
należy dołączyć następujące dokumenty:  

a) Kserokopię dokumentów potwierdzających prawo własności nieruchomości 
lub użytkowania wieczystego,- aktualnego odpisu z ksiąg wieczystych 
lub aktualnego wydruku księgi wieczystej z Centralnej Bazy Danych Ksiąg 
Wieczystych lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością.  

b) „Informację o wyrobach zawierających azbest”, zgodnie z załącznikiem nr 3 
do Rozporządzenia Ministra Gospodarki 13.12.2010 r. w sprawie wymagań 
w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz 
wykorzystywania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8 poz. 31). 

c) Wnioskodawca, który nie jest właścicielem zobowiązany jest załączyć 
do wniosku pisemną zgodę właściciela nieruchomości – osoby fizycznej 
na przeprowadzenie robót związanych z unieszkodliwianiem azbestu. 

d) 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 lub upoważnienie dla Wnioskodawcy  
do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli. 

4. W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę niepełnego wniosku Burmistrz Miasta 
Zakopane zwróci się do Wnioskodawcy o uzupełnienie braków w terminie 14 dni od 
dnia wpływu wniosku do tut. Urzędu. W przypadku nie uzupełnienia braków wniosek 
pozostanie bez rozpatrzenia.  

5. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrz Miasta Zakopane poinformuje pisemnie 
Wnioskodawcę o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku argumentując powody odmowy. 

 
§4 

 
1. Zasady poniesienia kosztów związanych z unieszkodliwianiem azbestu  

tj.: załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem (składowaniem) odpadów 
budowlanych zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych należących 
do osób fizycznych: Łączne koszty unieszkodliwiania odpadów budowlanych 
zawierających azbest, nie więcej niż 3 000 zł  pokrywa Gmina Miasto Zakopane 
ze środków budżetu Miasta Zakopane, po spełnieniu warunków określonych  
w § 3 ust. 3. Pozostałe koszty unieszkodliwiania przekraczające kwotę 3000 zł pokrywa 
Wnioskodawca. 

2. Wykonawca odpowiedzialny za załadunek, transport i unieszkodliwianie (składowanie) 
odpadów budowlanych zawierających azbest wyłoniony zostanie na zasadach 



określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

3. Wykonawca w związku z realizacją zadań wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu 
wystawi jedną lub dwie faktury VAT. Faktura wraz z kartą przekazania odpadu zostanie 
wystawiona na Gminę Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 
34-500 Zakopane, NIP 736-000-77-98 i będzie zawierała łączne koszty 
unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest, przy czym kwota na 
fakturze nie może przekroczyć 3 000 zł. Druga faktura, jeżeli zajdzie taka konieczność 
wystawiona zostanie na Wnioskodawcę i będzie zawierała pozostałe koszty 
unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest.  

4. Unieszkodliwianie odpadów budowlanych zawierających azbest tj.: załadunek, transport 
i unieszkodliwianie (składowanie) odpadów budowlanych zawierających azbest 
pochodzących z obiektów budowlanych należących do osób fizycznych zorganizuje 
Gmina Miasto Zakopane. 

5. Demontaż odpadów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych i ich 
zmagazynowanie jest zadaniem Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest odpowiedzialny 
za przestrzeganie przepisów prawa związanych z demontażem materiałów budowlanych 
zawierających azbest.  

6. Zdemontowane i zabezpieczone, odpady budowlane zawierające azbest pochodzące 
z obiektów budowlanych: 
a) złożone na paletach, szczelnie opakowane w filię polietylenową o grubości nie 

mniejszej niż 0,2 mm, 
b) złożone w workach szczelnie zamkniętych, o grubości uniemożliwiającej 

uszkodzenie, 
odbierane będą przez Wykonawcę z miejsca ich zmagazynowania, do którego możliwy 
będzie dojazd samochodu ciężarowego i mechaniczny załadunek przedmiotowych 
odpadów. 

7. O poniesieniu kosztów za prace określone w § 1 ust. 1 będzie decydowała kolejność 
wpływu wniosków spełniających wymogi formalne, zgodnie z § 3 niniejszego 
Regulaminu, faktyczne złożenie odpadów budowlanych zawierających azbest 
w miejscu, do którego możliwy będzie dojazd samochodu ciężarowego, w celu 
mechanicznego załadunku tych odpadów oraz wysokość środków finansowych 
posiadanych na ten cel przez Gminę Miasto Zakopane w danym roku budżetowym. 

8. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem poniesienia kosztów. 
Wnioskodawcy nie przysługuje w tym zakresie żadne roszczenie wobec Gminy Miasto 
Zakopane. 
 

§5 
 

O zakończeniu prac związanych z unieszkodliwianiem odpadów budowlanych zawierających 
azbest przez Wykonawcę określonego w  § 4 ust. 2, Wnioskodawca powiadamia Urząd 
Miasta Zakopane przedkładając na dzienniku podawczym: 
1. „Informację o wyrobach zawierających azbest”, zgodnie z załącznikiem nr 3 

do Rozporządzenia Ministra Gospodarki 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 
z 2011r. Nr 8 poz. 31). 

2. Kopię faktury wraz z kartą odpadu oraz dowodem dokonania zapłaty za usługę 
(oryginał do wglądu) – dot. Wnioskodawców w przypadku, których odbiór odpadów 



przewyższył 3 000zł, w związku z czym ponoszą pozostałe koszty unieszkodliwiania 
odpadów budowlanych zawierających azbest. 

 
§6 

 
Miasto zastrzega, iż poniesienie kosztów określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu 
nie nastąpi, jeżeli działanie Wnioskodawcy lub osób z udziałem których wykonywał zadanie, 
będzie niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi 
przepisami prawa. 

§7 
 
Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu wyczerpania środków finansowych 
budżetu Gminy Miasta Zakopane, będą rozpatrywane jako pierwsze w następnym roku 
budżetowym. 

§8 
 
Miasto w trakcie realizacji zadania polegającego na transporcie oraz unieszkodliwianiu 
odpadów budowlanych zawierających azbest zastrzega sobie prawo kontroli powyższych 
działań co do zgodności ich z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami 
prawa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


