
 

UCHWAŁA NR LXXVI/1602/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 
z dnia 5 stycznia 2016 r. 

 

w sprawie Regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych  

w ramach realizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami 

azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym 

monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392, z późn. zm.) oraz w związku z Umową  

nr URP/SPPW/2.1.1/KIK/39 z dnia 23.01.2012 r. w sprawie Realizacji Projektu „Pilotażowy 

system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego 

wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania ich usuwania  

i unieszkodliwiania”, z późniejszymi zmianami - Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, 

co następuje: 

  

Dział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dofinansowania nowych pokryć dachowych  

w ramach realizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi 

na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz 

kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, który określa warunki otrzymania przez osoby 

fizyczne dofinansowania w postaci nowego pokrycia dachowego w ramach realizacji  

ww. Projektu oraz obowiązki Samorządu Województwa Lubelskiego i samorządów gminnych 

z terenu województwa lubelskiego we wspólnej realizacji Projektu. 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1)  wójcie, radnym gminnym, gminie, pracownikach Urzędu Gminy lub gminnych 

jednostkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć odpowiednio także burmistrza 

oraz prezydenta miasta, radnych miejskich, miasto, pracowników Urzędu Miasta oraz Urzędu 

Miejskiego lub miejskie jednostki organizacyjne; 

2) azbeście, wyrobach zawierających azbest, materiałach zawierających azbest, 

eternicie –  należy przez to rozumieć wyroby z azbestu w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.); 

3) dofinansowaniu – należy przez to rozumieć pokrycie kosztów w związku z realizacją 

zadań wymienionych w § 3 ust. 3 uchwały; 

4) Gminnym Koordynatorze Projektu – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną  

przez Wójta Gminy będącej Partnerem Projektu odpowiedzialną m.in. za przyjmowanie 

wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych i ich weryfikację I stopnia; 

5) Instytucji Realizującej – należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Lubelskiego; 

6) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję powoływaną przez Wójta celem oceny 

wniosków oraz przygotowania listy rankingowej i innych dokumentów i danych niezbędnych 

Samorządowi Województwa Lubelskiego do sprawnej realizacji Projektu; 
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7) Liderze – należy przez to rozumieć Województwo Lubelskie wykonujące swoje zadania  

w ramach projektu poprzez Regionalne Biuro Projektu; 

8) Partnerze – należy przez to rozumieć Gminę z terenu Województwa Lubelskiego, która 

podpisała z Samorządem Województwa umowę o współpracy; 

9) Projekcie – należy przez to rozumieć „Pilotażowy system gospodarowania odpadami 

azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem 

ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”; 

10) Regionalnym Biurze Projektu, Lokalnym Biurze Projektu – należy przez to rozumieć 

Biura powołane przez Instytucję Realizującą do realizacji Projektu; 

11) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin dotyczący dofinansowania 

nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu pt. „Pilotażowy system 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony 

sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”; 

12) umowie o współpracy – należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Partnerem 

Projektu a Samorządem Województwa Lubelskiego, zawartą na podstawie niniejszego 

regulaminu regulującą warunki współpracy w celu dofinansowania nowych pokryć 

dachowych dla najuboższych mieszkańców województwa lubelskiego; 

13) wniosku o dofinansowanie, wniosku – należy przez to rozumieć dokument 

przedkładany przez Wnioskodawcę do Partnera Projektu, celem realizacji zadań określonych 

w § 3 ust. 3 uchwały; 

14) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną składającą wniosek, o której 

mowa w § 3 ust. 2 uchwały, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2; 

15) Wykonawcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę/osobę wyłonioną przez Partnera 

Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykonania nowego pokrycia 

dachowego; 

16) Zadaniu – należy przez to rozumieć wykonanie nowego pokrycia dachowego  

u Wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowania. 

 

Dział II 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

Rozdział 1 

Zasady ogólne 

 

§ 3. 1. Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 

2016 roku przez Samorząd Województwa Lubelskiego we współpracy z samorządami 

gminnymi z terenu województwa lubelskiego, w ramach Obszaru Priorytetowego:  

2. Środowisko i infrastruktura, Obszaru Tematycznego: Odbudowa, remont, przebudowa  

i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy. 

 2. O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna z terenu gminy będącej 

Partnerem Projektu i Partnerem Zadania, posiadająca prawo do dysponowania budynkiem 

mieszkalnym na którym znajdują się wyroby zawierające azbest – w zakresie niezbędnym  

do realizacji Zadania – z zastrzeżeniem, iż nieruchomość ta nie może być wykorzystywana 

do prowadzenia działalności gospodarczej. 
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 3. Dofinansowanie polegać będzie na wykonaniu nowego pokrycia dachowego, przy 

czym dofinansowanie ze strony Lidera polegać będzie na udzieleniu pomocy rzeczowej 

w postaci przekazania:  

1) blachy w ilości odpowiadającej ilości metrów kwadratowych uprzednio 

zdemontowanego pokrycia z wyrobów zawierających azbest, powiększonej 

o 30% z tytułu ewentualnych odpadów, z jednoczesnym zastrzeżeniem,  

iż ilość całkowita przekazanej blachy nie może przekroczyć 200 m2  

na budynek;  

2) folii paroprzepuszczalnej stosowanej pod pokrycia dachowe w ilości m2 

odpowiadającej ilości blachy do pokrycia dachowego; 

3) gąsiorów kalenicowych w jakości i ilości niezbędnej do montażu pokrycia 

dachowego, o którym mowa w ust. 1. 

4. Pozostałe koszty i obowiązki związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego 

spoczywają na Partnerze. 

5. Złożenie wniosku o wykonanie nowego pokrycia jest równoznaczne ze złożeniem 

wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest, poprzez demontaż i odbiór, bądź sam 

odbiór zdemontowanych wyrobów azbestowych realizowanego na podstawie „Regulaminu 

przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania  

odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym 

monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przyjętego uchwałą  

nr CLXXXVI/3838/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lipca 2013 r. 

 

Rozdział 2 

Warunki przystąpienia do projektu 

 

§ 4. 1. Do Projektu może zostać zgłoszona jedynie nieruchomość położona na terenie 

gminy, która podpisała z Województwem Lubelskim umowę partnerską w celu wspólnej 

realizacji Projektu oraz umowę o współpracy przy dofinansowaniu nowych pokryć 

dachowych. Wykaz gmin będących Partnerami Zadania, które podpisały umowę 

o współpracy przy dofinansowaniu nowych pokryć dachowych znajduje się na stronie 

internetowej www.azbest.lubelskie.pl. 

2. Do Projektu mogą przystąpić tylko te osoby fizyczne które: 

1) złożą w ustalonym terminie naboru Wniosek o dofinansowanie kosztów 

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i wykonaniem nowego 

pokrycia dachowego, w którym zaakceptują wszystkie postanowienia 

Regulaminu, wraz z następującymi załącznikami: 

a) zgłoszeniem (oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem) wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem 

wyrobów zawierających azbest oraz wymianą pokrycia dachowego lub 

pozwoleniem (oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem) na przebudowę dachu złożone do właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej, 

b) kopią mapy ewidencyjnej lub do celów projektowych z oznaczeniem 

budynku będącego przedmiotem Wniosku, stanowiącą załącznik  

do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, 

http://www.azbest.lubelskie.pl/
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c) oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

stanowiącym załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenie robót budowlanych; 

2) nie przystąpiły do innego projektu finansującego koszty demontażu, transportu 

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest oraz koszty wykonania 

nowego pokrycia dachowego ze środków pochodzących ze Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy; 

3) posiadają aktualną informację o wyrobach zawierających azbest sporządzoną  

wg wzoru zamieszczonego w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki,  

z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 

wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji  

lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31); 

4) spełniają warunki do uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.). 

 

Rozdział 3  

Przyznanie dofinansowania 

 

 § 5. 1. Osoby fizyczne po spełnieniu wszystkich warunków przystąpienia do Projektu,  

o których mowa w § 4 będą mogły ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych  

z realizacją zadań określonych § 3 ust. 3 uchwały. 

 2. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez osoby fizyczne przed 

terminem złożenia wniosku o dofinansowanie.  

 3. Warunkami przyznania dofinansowania są: 

1) spełnienie warunków przystąpienia wskazanych w § 4; 

2) pozytywna weryfikacja I, II i III stopnia wniosku; 

3) umieszczenie wniosku na liście rankingowej; 

4) wystarczająca pula środków finansowych, pozwalająca na zrealizowanie wniosku. 

 4. Instytucja Realizująca może określić dodatkowe warunki przyznania dofinansowania. 

 

Rozdział 4 

Składanie i ocena wniosków 

 

§ 6. 1. Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustalać będzie corocznie 

Instytucja Realizująca. 

2. Osoby fizyczne ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć pisemny wniosek 

o dofinansowanie do Partnera właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości objętej 

wnioskiem, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 

3. Wnioski o dofinansowanie muszą być wypełnione i podpisane przez 

Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji lub przez pełnomocnika  

na podstawie stosownego upoważnienia dołączonego do wniosku. 

4. W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę niekompletnego wniosku, może 

zostać on wezwany do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Wniosek jest 

kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz 

dokumenty wskazane w Regulaminie, a także przywołane we wzorze wniosku. 
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5. W przypadku nie uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, wniosek 

pozostanie bez rozpatrzenia. 

6. Komisja może uzależnić rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie od złożenia 

w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów nie wymienionych 

w Regulaminie, a niezbędnych do prawidłowej weryfikacji i oceny wniosku. 

7. Przed każdym naborem wniosków o dofinansowanie Instytucja Realizująca,  

w oparciu o założenia Regulaminu, może określić dodatkowe zasady, wytyczne, kryteria  

i terminy składania oraz rozpatrywania wniosków. 

8. Formularze wniosków będzie można uzyskać w postaci papierowej w urzędach 

gmin Partnerów, a także w Lokalnych i Regionalnym Biurze Projektu oraz będzie je można 

pobrać ze strony internetowej Projektu. 

9. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o dofinansowanie spowoduje 

wykluczenie Wnioskodawcy z Projektu i Zadania, bez możliwości ponownego złożenia 

wniosku o dofinansowanie na dany rok realizacji. 

10. Wnioskodawca w przypadku: 

1) podania nieprawdziwych danych we wniosku o dofinansowanie lub 

2) rezygnacji z usunięcia wyrobów zawierających azbest lub montażu nowego 

pokrycia dachowego lub 

3) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 11,  

zobowiązany może zostać do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Lidera 

związanych z realizacją wniosku o dofinansowanie, które powstały po terminie przekazania 

Wnioskodawcy informacji, iż jego wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. 

11. W przypadku zaistnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości objętej 

wnioskiem o dofinansowanie, bądź powstania dodatkowych okoliczności mających wpływ  

na realizację zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować  

o tym fakcie Partnera a Partner Lidera. 

12. Złożenie wniosku o dofinansowanie, nie prowadzi do powstania po stronie 

Wnioskodawcy jakiegokolwiek roszczenia wobec Lidera i/lub Partnera o wykonanie Zadania. 

 

§ 7.1. Ocenę wniosków przeprowadzać będzie Komisja, którą powołuje Wójt. 

2. W skład Komisji wchodzi minimum 5 osób. 

3. W skład Komisji wchodzą: 

1) Sekretarz Gminy, zastępca Wójta lub Skarbnik jako przewodniczący Komisji; 

2) Gminny Koordynator Projektu; 

3) pracownik Urzędu Gminy do spraw budowlanych; 

4) pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

5) radny gminny pełniący funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji 

rady do spraw społecznych lub odpowiedniej. 

4. Odpowiedzialność za działania Komisji spoczywa na Partnerze. 

5. Wójt może powołać do pracy w Komisji osoby, których obecność w pracach 

Komisji uzna za stosowne. 

 

§ 8. 1. Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie niżej wymienionych 

kryteriów: 

1) dochód na osobę w gospodarstwie domowym; 

2) liczba dzieci w gospodarstwie domowym; 

3) liczba osób w gospodarstwie domowym z orzeczoną niepełnosprawnością; 
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4) samotne wychowywanie dzieci. 

2. W ramach ww. kryteriów przyznawane będą następujące ilości punktów: 

1) dochód na osobę: 

a) w rodzinie: 

514,00 zł - 438,01 zł: 1 punkt, 

438,00 zł – 363,01: 2 punkty, 

363,00 zł i poniżej: 4 punkty; 

b) samotnie gospodarującą 634,00 zł i poniżej: 3 punkty; 

2) liczba dzieci w rodzinie: 

a) 1 lub 2 dzieci: 0 punktów, 

b) 3 dzieci: 2 punkty, 

c) za każde kolejne dziecko powyżej trojga: 2 punkty; 

3) liczba osób w rodzinie z orzeczoną niepełnosprawnością – za każdą osobę 2 punkty; 

4) osoba samotnie wychowująca dzieci: 

a) 1 dziecko: 1 punkt, 

b) 2 dzieci: 2 punkty, 

c) za każde kolejne dziecko powyżej dwojga: 2 punkty. 

3. Dodatkowe kryteria niezbędne do pozytywnej oceny wniosków dotyczących 

dofinansowania nowy pokryć dachowych: 

1) wszyscy właściciele / współwłaściciele muszą zamieszkiwać w budynku;  

2) wszystkie gospodarstwa domowe prowadzone w obrębie danego budynku muszą 

złożyć wniosek i spełniać kryteria dochodowe; 

3) warunkiem realizacji jest zakwalifikowanie wszystkich wniosków dotyczących danego 

budynku do dofinansowania. 

4. Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 potwierdzone będzie przez 

pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, będącego członkiem Komisji,  

na co Wnioskodawca wyraża zgodę składając wniosek o dofinansowanie.  

5. Kryteria, o których mowa w ust. 3 zostaną zweryfikowane w oparciu o posiadane 

informacje przez Komisję.  

 

§ 9. 1. Wnioski będą poddawane trójstopniowej weryfikacji. 

2. Weryfikacji I stopnia będzie dokonywał Gminny Koordynator Projektu. 

3. Weryfikacja I stopnia będzie polegała na sprawdzeniu poprawności wniosku  

pod względem formalnym (spełnienia warunków przystąpienia wymienionych w § 4). 

4. Weryfikacji II stopnia będzie dokonywała Komisja, a weryfikacja ta będzie polegała 

na ocenie wniosku pod względem merytorycznym na podstawie kryteriów wymienionych  

w § 8. 

5. Weryfikacji III stopnia będą dokonywać Lokalne Biura Projektu / Regionalne Biuro 

Projektu celem sprawdzenia poprawności weryfikacji I i II stopnia, tj. oceny formalnej  

i merytorycznej wniosków dokonanej przez Gminnego Koordynatora i Komisję.  

6. Z oceny o której mowa w ust. 5, sporządzany jest protokół poprawności dokonanej 

weryfikacji przez Lokalne Biura Projektu / Regionalne Biuro Projektu. 

7. Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację I i II stopnia, zostaną umieszczone 

na gminnej liście rankingowej w kolejności od największej ilości otrzymanych punktów. 

8. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych przez dwa lub więcej 

wniosków o pozycji na liście decydować będzie data i godzina złożenia wniosku u Partnera 

Projektu (im wcześniejsza data i godzina, tym wyższa pozycja na liście). 
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9. Komisja sporządza, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2  

do niniejszej uchwały, gminną listę rankingową wniosków i przekazuje ją wraz z wnioskami 

i pisemnym uzasadnieniem każdego z nich do Regionalnego Biura Projektu. 

10. Regionalne Biuro Projektu, po weryfikacji III stopnia, zarekomenduje gminne listy 

rankingowe Zarządowi Województwa Lubelskiego. 

11. Zarząd Województwa Lubelskiego podejmie w drodze uchwały decyzję  

o zatwierdzeniu gminnych list rankingowych. 

12. Wnioskodawcy, których wnioski znalazły się na zatwierdzonej przez Zarząd 

Województwa Lubelskiego liście rankingowej, zostaną o tym poinformowani przez Gminnych 

Koordynatorów Projektu. 

 

Rozdział 5 

Inne postanowienia 

 

§ 10. 1. Wnioski nie przyjęte do dofinansowania w danym roku realizacji Zadania  

z powodu braku środków finansowych lub braku wykonawcy na danym terenie, mogą być 

dofinansowane w pierwszej kolejności w roku następnym. 

2. Lider zastrzega, iż bez podania przyczyny może nie zakwalifikować złożonego 

Wniosku o dofinansowanie Zadania. W takim przypadku po stronie Wnioskodawcy  

nie powstaje jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze.  

3. Lider i Partner zastrzegają sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień oraz 

przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego, którego dotyczy złożony wniosek,  

jak również kontroli tej mogą dokonać podczas całego okresu realizacji Zadania. 

4. Kontrolę o której mowa w ust. 3 mogą przeprowadzać osoby i firmy trzecie 

wskazane przez Lidera i/lub Partnera i posiadające odpowiednie upoważnienie. 

 

 

Dział III 

Obowiązki Samorządu Województwa Lubelskiego i Partnerów Projektu 

 

 

Rozdział 1 

Obowiązki Samorządu Województwa Lubelskiego 

 

§ 11.1. Do obowiązków Samorządu Województwa Lubelskiego jako Instytucji 

Realizującej - Lidera, działającego poprzez Regionalne Biuro Projektu, należy: 

1) nadzór nad prawidłową realizacją Projektu; 

2) współpraca i wymiana informacji z Partnerami, Lokalnymi Biurami Projektu, Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa i Stroną Szwajcarską podczas całego okresu realizacji 

Zadania; 

3) udzielanie Wnioskodawcom wszelkich informacji dotyczących warunków 

uczestnictwa w Zadaniu; 

4) zarekomendowanie Zarządowi Województwa gminnych list rankingowych. 

2. Szczegółowe obowiązki i warunki współpracy Lidera z Partnerami normować 

będzie umowa o współpracy. 
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Rozdział 2 

Obowiązki Partnerów Projektu 

 

 

§ 12. 1. Do obowiązków Partnerów należy przede wszystkim: 

1) zawarcie umowy o współpracy przy dofinansowaniu nowych pokryć dachowych 

i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu; 

2) powołanie przez wójta Komisji o której mowa w § 7; 

3) przyjmowanie Wniosków od osób fizycznych, dokonywanie ich weryfikacji I i II 

stopnia, sporządzenie gminnej listy rankingowej Wniosków (zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały) i ich przekazywanie  

do Regionalnego Biura Projektu; 

4) bieżąca współpraca z Lokalnymi i Regionalnym Biurem Projektu; 

5) przygotowywanie i dostarczanie do Lokalnego lub Regionalnego Biura Projektu 

wszelkich informacji i danych niezbędnych do sprawozdawczości i monitoringu 

Zadania. 

 2. Szczegółowe obowiązki i warunki współpracy Partnera z Liderem normować 

będzie umowa o współpracy. 

 

 

Dział IV 

Postanowienia końcowe 

 

§ 13. Instytucja Realizująca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień, w tym również w przypadku konieczności 

dostosowania zapisów Regulaminu do nowych wytycznych Strony Szwajcarskiej, zmiany 

przepisów prawnych UE i krajowych dotyczących gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi, dokumentów programowych i strategicznych odnoszących się  

do gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest, jak również zaistnienia innych ważnych 

czynników, które wystąpią na etapie realizacji Projektu. 

§ 14. Interpretacja postanowień Regulaminu leży wyłącznie w kompetencji Lidera. 

§ 15. Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki Nr 1-2 do niniejszej uchwały. 

§ 16. Traci moc uchwała nr IX/116/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia  

30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania nowych pokryć 

dachowych w ramach realizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami 

azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem 

ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. 

 

§ 17. Regulamin dofinansowania nowych pokryć dachowych, o którym mowa w § 1, 

ma zastosowanie do wniosków które zostaną złożone po dniu wejścia w życie  niniejszej 

uchwały. 

 

§ 18. Do wniosków przyjętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,  

stosuje się Regulamin dofinansowania nowych pokryć dachowych, w brzmieniu stanowiącym 

załącznik nr 1 do uchwały nr IX/116/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia  

30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania nowych pokryć 
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dachowych w ramach realizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami 

azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem 

ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.  

 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego. 

 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

 

 

 

Wicemarszałek 

 

 

 
Artur Walasek 

Marszałek Województwa  

 

 

 
Sławomir  Sosnowski 

 

 


