
Załącznik Nr  1 do Zarządzenia Nr 45 

Wójta Gminy Trąbki Wielkie  

z  dnia 19 maja 2021 r. 

 

 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trąbki Wielkie na 

lata 2021-2032”  

zwany dalej „Programem” określa następujące zasady realizacji: 

 

§ 1. Nabór wniosków o przystąpienie do udziału w „Programie usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Trąbki Wielkie” ogłasza Wójt Gminy Trąbki Wielkie 

§ 2. Wniosek o przystąpienie do udziału w „Programie” mogą złożyć:  

a) osoby fizyczne 

b) wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe; 

-posiadający na swojej nieruchomości wyroby zawierające azbest zdemontowane z obiektów nie 

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 3. Wnioskodawca składający wniosek o przystąpienie do udziału w „Programie” zobowiązany  jest  

do złożenia w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie następujących dokumentów: 

a) wniosku – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia, 

b) informację o wyrobach zawierających azbest, 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 ze zm.), 

c) zgodę wszystkich współwłaścicieli -w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka 

osób, 

d) dokumentację fotograficzną posiadanych wyrobów zawierających azbest. 

§ 4. Zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest wykonana zostanie 

przez wykonawcę posiadającego wymagane zgody i uprawnienia do pracy z azbestem i wybranego 

przez Gminę Trąbki Wielkie 

§ 5. Gmina Trąbki Wielkie dokonując wyboru Przedsiębiorcy do prac polegających na załadunku, 

transporcie oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest zobowiązana jest do przestrzegania ustawy z 

dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych  

§ 6. Koszty zabezpieczenia, załadunku, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest pokrywane 

będą przez Gminę Trąbki Wielkie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku. 

§ 7. Odbiór odpadów z nieruchomości, przez Przedsiębiorcę, o którym mowa w § 5 nastąpi przy udziale 

Wnioskodawcy lub osoby reprezentującej Wnioskodawcę i potwierdzony zostanie za pomocą karty 

przekazania odpadu. 

§ 8. W przypadku nie przyznania środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku zadanie zostanie zrealizowane z środków własnych Gminy Trąbki 

Wielkie, Po zabezpieczeniu środków w budżecie. 

§ 9. Wnioski niezrealizowane w danym roku będą mogły być zrealizowane w roku następnym. 

§ 10. Realizacja „ Programu”   nie   obejmuje   kosztów    związanych   z        zastąpieniem usuniętych  

wyrobów  zawierających  azbest  wyrobami bezazbestowymi oraz nie   obejmuje   refinansowania   

wydatków związanych  z  usuwaniem  azbestu poniesionych przez użytkowników. 


