
UCHWAŁA NR 685 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 2 lutego 2022 roku 

w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia 

pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 

Konina” w  2022 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r., poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 

400a ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz Uchwały Nr 224 Rady Miasta Konina z dnia 

30 października 2019roku w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina na lata 2019 – 2032 – 

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Celem przedsięwzięcia jest pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

(w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie 

stosowania wyrobów zawierających azbest Dz. U. z 2020 r. poz. 1680 ze zm.) 

z nieruchomości położonych na terenie Miasta Konina, polegająca na ich 

transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia. 

2. Przedsięwzięcie obejmuje nieruchomości będące własnością osób fizycznych, na 

których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. W przypadku posiadania 

innego tytułu do nieruchomości niż własność należy dołączyć zgodę właściciela 

nieruchomości na udział w przedsięwzięciu. 

3. Wyroby azbestowe muszą być zinwentaryzowane w Wojewódzkiej Bazie Wyrobów 

Zawierających Azbest - zamieszczonej na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl. 

4. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane 

z demontażem wyrobów zawierających azbest, zakupem i montażem nowych 

pokryć dachowych, elementów budowlanych, elewacji i innych elementów. 

§ 2.  

1. Środki finansowe na realizację wymienionego przedsięwzięcia pochodzą z dotacji 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

oraz z środków własnych Miasta Konina. Całkowity koszy przedsięwzięcia to 

60.000,00  zł. Udział poszczególnych środków finansowych programu wynosi: 

 

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/


a) WFOŚiGW – do 40 % kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięcia nie więcej jednak niż planowania kwota dotacji na wsparcie 

zadania i nie przekraczając 350 zł/Mg usuniętych wyrobów zawierających azbest 

(do 24.000,00 zł), 

b) środki budżetu Miasta Konina – pozostałe koszty realizacji zadania nie objęte 

udziałem Wojewódzkiego Funduszu, nie przekraczając deklarowanych przez 

Miasto środków budżetowych. 

2. Finansowanie przedsięwzięcia obejmuje transport oraz przekazanie do 

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

§ 3.  

1. Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest 

złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Konina. Wniosek należy złożyć na 

obowiązującym formularzu, w terminie naboru. 

2. Termin rozpoczęcia naboru wniosków zostanie podany do wiadomości 

w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Konina, zamieszczonym na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Koninie oraz na stronie internetowej Miasta Konina. 

§ 4.  

1. Wnioski złożone w Urzędzie Miejskim w Koninie będą rozpatrywane w kolejności 

ich wpływu. 

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności informacji zawartych we 

wniosku przeprowadza się kontrolę stanu nieruchomości będącej przedmiotem 

wniosku. Kontrolę nieruchomości przeprowadza upoważniony przedstawiciel 

Urzędu Miejskiego w Koninie. Przebieg kontroli potwierdzany jest sporządzanym 

protokołem podpisanym przez podmiot, do którego należy nieruchomość 

i upoważnionego przedstawiciela Urzędu. 

3. O zakwalifikowaniu się do przedsięwzięcia właściciel nieruchomości zostanie 

pisemnie powiadomiony. 

4. Po zrealizowaniu zadania podmiot biorący udział w przedsięwzięciu sporządza 

„Informację o wyrobach zawierających azbest” zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku 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). 



5. Po zrealizowaniu zadania zostanie sporządzony protokół odbioru (stwierdzenie 

usunięcia wyrobów zawierających azbest) podpisany przez przedstawiciela 

Wykonawcy, właściciela nieruchomości oraz upoważnionego pracownika Urzędu 

Miejskiego w Koninie, sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

§ 5.  

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest obejmuje pakowanie, ważenie 

i załadunek wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, 

a następnie transport, rozładunek i unieszkodliwienie na składowisku odpadów 

niebezpiecznych. 

2. Wykonawca usługi wyłoniony zostanie zgodnie z zasadami określonymi 

w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Konina Nr 172/2020 Prezydenta Miasta Konina 

z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub 

robót budowlanych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto ze środków budżetu 

Miasta Konina. 

3. Zawarcie przez Miasto Konin umowy z Wykonawcą jest podstawą do przystąpienia 

do odbioru wyrobów zawierających azbest z nieruchomości. 

§ 6.  

1. Płatności za wykonane prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest realizowane będą po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 

2. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie Zadania, przekazane będą przez 

Miasto Konin bezpośrednio Wykonawcy, po przedstawieniu przez niego faktury 

VAT na kwotę 100% całościowych kosztów działań. 

3. Faktura VAT jest wystawiana przez Wykonawcę po dostarczeniu do Urzędu 

Miejskiego w Koninie: 

a. protokołów odbioru potwierdzających usunięcie wyrobów zawierających 

azbest, podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy, właściciela 

nieruchomości oraz upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Koninie, 

sporządzonych w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu protokołu 

otrzymują właściciel nieruchomości, Wykonawca usług oraz Miasto Konin). 

b. kart przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

  



§ 7.  

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 685 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 2 lutego 2022 roku 

w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” w 2022 roku. 

W związku z uzyskaniem przez Miasto Konin dofinansowania w ramach naboru 

pn. ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 

ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu, zachodzi konieczność uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb 

realizacji ww. przedsięwzięcia przez Miasto Konin.  

Zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina”  ujęto 

w budżecie na rok 2022. Na realizację zadania przewidziane zostało 60.000,00 zł. 

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (40% tj. 24.000,00 zł) 

oraz z środków własnych Miasta Konina (60% tj. 36.000,00 zł). 

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady finansowania transportu i utylizacji 

wyrobów zawierających azbest oraz warunki, jakie należy spełniać, aby Miasto Konin 

mogło sfinansować usunięcie azbestu.  

Sfinansowanie kosztów usunięcia azbestu ma na celu zachęcenie do podejmowania 

tego rodzaju działań oraz zmniejszenie ryzyka, związanego z nieprawidłowym 

postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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