
Trąbki Wielkie dnia 05.01.2010 roku

INFORMACJA 
DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DOFINANSOWANIEM 

PONIESIONYCH KOSZTÓW USUWANIA AZBESTU 
I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
NA TERENIE GMINY TRĄBKI WIELKIE

Wójt Gminy Trąbki Wielkie wyraża chęć przystąpienia do konkursu organizowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą  „Unieszkodliwianie  
odpadów azbestowo-cementowych z terenu województwa pomorskiego”, dlatego informuje osoby, 
które posiadają budynki mieszkalne oraz nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego 
rolnika indywidualnego pokryte wyrobami zawierającymi azbest o możliwości dofinansowania jego 
demontażu,  transportu  i  unieszkodliwiania.  Osoby zainteresowane  prosimy o  zgłoszenie  się  do 
Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12 do dnia 26 lutego 2010 roku w celu wypełnieniu 
formularza.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z  § 3 pkt 4 i 5  Zasad udzielania dofinansowania ze 
środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Gdańsku, 
„WFOŚiGW w Gdańsku może pokryć koszty poniesione przez wnioskodawcę przed datą zawarcia 
umowy o dofinansowanie, jeżeli zostały one poniesione po podjęciu przez Zarząd Funduszu decyzji 
o  zakwalifikowaniu  przedsięwzięcia  do  dofinansowania  lub  decyzji  o  skierowaniu  wniosku  o 
zatwierdzenie  dofinansowania  do  Rady  Nadzorczej  WFOŚiGW  w  Gdańsku.  WFOŚiGW  w 
Gdańsku nie udziela dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone.” W związku z tym umowy i 
rachunki uzyskane od firm zajmujących się demontażem, transportem i unieszkodliwianiem płyt 
azbestowo-cementowych  przed  podjęciem  przez  Zarząd  Funduszu  decyzji  o  zakwalifikowaniu 
przedsięwzięcia do dofinansowania, nie zostaną rozpatrzone pozytywnie.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:
1) wniosek o dofinansowanie dla osób fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trąbki Wielkie  do dnia 26 lutego 2010 
roku,

2) umowę zawartą pomiędzy Wójtem Gminy Trąbki Wielkie oraz właścicielem nieruchomości 
na której znajduje się wyrób azbestowy,

3) kopię  umowy  na  wykonanie  prac  budowlanych  podpisaną  przez  podmiot  gospodarczy 
mający stosowne pozwolenie do ich wykonywania oraz właściciela nieruchomości,

4) karta przekazania odpadu na uprawnione składowisko,
5) kopię  faktury  VAT lub  rachunku  wystawionego  przez  przedsiębiorcę,  z  dopiskiem  „za 

zgodność z oryginałem”, za transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,
6) kopię tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego są usuwane elementy azbestowe 

lub materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu). W przypadku budynku, do którego 
tytuł  prawny posiada kilka osób,  należy dołączyć  zgodę współwłaściciela  na wykonanie 
prac  związanych  z  usuwaniem  elementów  azbestowych  lub  materiałów  zawierających 
azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty,

7) kopię  oświadczenia  przedsiębiorcy  usuwającego  wyroby  zawierające  azbest  o 
prawidłowości  wykonania  prac  oraz  o  oczyszczeniu  terenu  z  pyłu  azbestowego,  z 
zachowaniem  właściwych  przepisów  technicznych  i  sanitarnych,  a  także  o  łącznej 
powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektu i przetransportowanych na 
uprawnione składowisko,

8) kopię uzyskanej zgody od Starosty Gdańskiego na prowadzenie prac budowlanych (oryginał 
do wglądu).

Szczegółowe informacje można uzyskać od Pani Justyny Kaczmarek-Jaguś w pokoju nr 15 
w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie lub pod nr tel. (058) 683-70-09.


