
Projekt 
 
z dnia  21 kwietnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY GODÓW 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę  w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj.  Dz.U. z 2020 r. poz. 713  ze zmianami), art. 400 a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1219 ze zmianami) 
i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj.  Dz. U.  2020 r.,  poz. 818). 

Rada Gminy Godów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się uchwałę nr XXI/129/2020 Rady Gminy Godów z dnia 23 czerwca 2020 roku w zakresie 
załącznika w postaci regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego " Unieszkodliwienie 
odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Godów" w ten sposób, że: 

1) zmienia się § 1 pkt 8) lit. a) regulaminu, który otrzymuje następującą treść:  "demontaż z budynków 
mieszkalnych lub niemieszkalnych wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest oraz 
transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych"; 

2) dokonuje się zmiany załącznika nr 2 do regulaminu, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 
1 do uchwały; 

3) dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do regulaminu, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 
2 do uchwały; 

4) dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do regulaminu, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 
3 do uchwały; 

5) dokonuje się zmiany załącznika nr 6 do regulaminu, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 
4 do uchwały; 

§ 2. Pozostała treść uchwały zachowuje dotychczasowe brzmienie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Godów 

z dnia....................2021 r. 

Załącznik nr 2 do regulaminu - Katalog kosztów kwalifikowlanych i niekwalifikowalnych 

W ramach realizacji projektu "Unieszkodliwienie odpadów zawierająch azbest na terenie " przyznany Grant 
może zostać wykorzystany jedynie do sfinansowania kosztów kwalifikowalnych. 

1. Zakres przedsięwziecia:  Demontaż z budynków mieszkalnych i/lub niemieszkalnych wyrobów 
i materiałów budowlanych zawierających azbest oraz ich transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie na 
składowiskach odpadów niebezpiecznych.  
 
Koszty kwalifikowane obejmują: 

- demontaż z budynków mieszkalnych i/lub niemieszkalnych wyrobów i materiałów budowlanych 
zawierających azbest; 

- zbieranie i zabezpieczenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, tj. min. ułożenie ich na paletach i zabezpieczenie folią; 

- przygotowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest do transportu i ich załadunek; 

- uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie go z pyłu 
azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska; 

- transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia środkami transportu 
posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych; 

- przekazanie zebranych odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

2. Zakres przedsięwzięcia:  Odtworzenie pokryć dachowych  budynków mieszkalnych i/lub 
niemieszkalnych uszkodzonych w wyniku prac określonych w punkcie 1.  
 
Koszty kwalifikowane obejmują: 

- odtworzenie wierzchniego pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi elementami montażowymi 
i uzupełniającymi (obróbki blacharskie) w celu przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu, 
z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu. 
 
Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych komponentów.   
 
Koszty niekwalifikowane obejmują wszelkie koszty obejmujące działania niewymienione w zakresie 
kosztów kwalifikowanych (w tym koszt prac termomodernizacyjnych obejmujących docieplenie ścian 
i stropodachów) oraz podatek VAT od kosztów kwalifikowanych.  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Godów 

z dnia....................2021 r. 

Załącznik nr 3 do regulaminu - Formularz Oferty Wykonawcy 

I.  Demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest 

1. DANE WYKONAWCY   
Nazwa:  
Adres siedziby:  
NIP:  
Dane osoby do  kontaktu:  
Imię i nazwisko:  
e-mail/ telefon:  

2. Oferta dotyczy unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest  w budynku zlokalizowanym pod 
adresem: ………………………………………………………………………………………………...…                                        
realizowanego ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy 
Godów", dofinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
Składam ofertę w wysokości netto ………. zł (słownie…………….………………….….) 
Składam ofertę w wysokości brutto  ………. zł (słownie…………….………………….….) 

3. Zakres oferty obejmuje:  Demontaż z budynku mieszkalnego/ niemieszkalnego* wyrobów i materiałów 
budowlanych zawierających azbest oraz ich transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie na 
składowiskach odpadów niebezpiecznych. 

1) Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia wskazanego powyżej: 

a) demontaż-usuwanie elementów pokrycia dachowego budynku wykonanego z wyrobów zawierających 
azbest; 

b) zbieranie i zabezpieczenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, tj. min. ułożenie ich na paletach i zabezpieczenie folią; 

c) ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych) przy użyciu 
własnych (posiadających legalizację) urządzeń Wykonawcy – z przeprowadzonej czynności ważenia 
należy sporządzić protokół, który powinien zawierać co najmniej: 

- imię i nazwisko właściciela/ budynku stanowiącego część nieruchomości położonej na terenie Gminy 
Godów na terenie której podjęte zostaną działania w ramach Inwestycji objętej Grantem 

- wskazanie miejsca odbioru – adres 

- datę odbioru 

- ilość odebranych odpadów 

- rodzaj odpadu 

- podpis właściciela/użytkownika; 

d) przygotowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest do transportu i ich załadunek; 

e) uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie go 
z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska; 

f) transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia środkami transportu 
posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych; 

g) przekazanie zebranych odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych 
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h) przyjęcie, iż 1 m2 wyrobów zawierających azbest waży 11kg 

i) poniesienie przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za skutki braku lub mylnego rozpoznania 
warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia; 

j) uzgodnienie przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu, własnym kosztem i staraniem, 
w porozumieniu z właścicielami/użytkownikami nieruchomości oraz Zamawiającym, terminu realizacji 
prac. 

4. Po zrealizowaniu prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest Wykonawca: 

1) przekaże właścicielowi obiektu pisemne oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych 
z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649). 

2) Zapewni transport odpadów azbestowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o przewozie 
towarów niebezpiecznych. 

3) Przekaże odpady azbestowe na składowisko przeznaczone do unieszkodliwiania tego typu odpadów, 
zgodnie z zawartą umową między Wykonawcą a składowiskiem (umowę należy przedłożyć do wglądu 
Zamawiającemu). 

4) Po zakończeniu prac uzyska z każdej nieruchomości protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez 
właściciela nieruchomości, Zamawiającego i Wykonawcę (Wykonawca zorganizuje Zamawiającemu 
możliwość uczestniczenia w odbiorze). Protokół ten powinien zawierać dokumentację fotograficzną (wersja 
papierowa i elektroniczna) każdej nieruchomości sprzed rozpoczęcia usuwania z niej wyrobów 
azbestowych, jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego). 

5) Dostarczy Zamawiającemu oryginały kart przekazania odpadów, zgodnej z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). 

6) Dostarczy Kosztorys powykonawczy lub protokół wykonania prac związanych  z demontażem, 
transportem, unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektu - wskazujący 
jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane (powinien on zawierać informacje w zakresie wartości oraz 
ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego). 

7) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych wyliczeń uwzględniając własne ustalenia co do 
rzeczywistego zakresu robót wymaganych do osiągnięcia rezultatu. 

5. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo z opisem przedmiotu 
zamówienia, dokonać koniecznej wizji lokalnej w celu ujęcia w swojej ofercie wszystkich niezbędnych 
kosztów realizacji inwestycji. 

6. Termin ważności oferty …………………………………   

7. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz 
spełniam wymagania określone w Załącznik nr 4 do regulaminu.  
 
 
……………............................................................................... 
Miejsce i data  podpis/pieczątka 
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II.      Odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych i/lub niemieszkalnych uszkodzonych 
w wyniku prac demontażowych wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest 

1. DANE WYKONAWCY  
Nazwa: 
Adres siedziby:   
NIP:  
Dane osoby do  kontaktu:  
Imię i nazwisko:  
e-mail/ telefon:  

2. Oferta dotyczy odtworzenia pokrycia dachowego budynku mieszkalnego/niemieszkalnego* 
zlokalizowanego pod adresem:………………………………………………………………………...…                                        
realizowanego ramach projektu pn. " Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy 
Godów ", dofinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
Składam ofertę w wysokości netto ………. zł (słownie…………….………………….….) 
Składam ofertę w wysokości brutto  ………. zł (słownie…………….………………….….) 

3. Zakres oferty obejmuje: Odtworzenie pokrycia dachowego budynku mieszkalnego/niemieszkalnego* 
uszkodzonego w wyniku prac demontażowych wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest, 
w szczególności odtworzenie wierzchniego pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi elementami 
montażowymi i uzupełniającymi (obróbki blacharskie) w celu przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu 
z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu. 

4. Po zrealizowaniu prac w zakresie odtworzenia pokrycia dachowego Wykonawca: 

1) dostarczy kosztorys powykonawczy lub protokół wykonania prac związanych  z odtworzeniem pokrycia 
dachowego - wskazujący jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane (powinien on zawierać 
informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego). Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania własnych wyliczeń uwzględniając własne ustalenia co do rzeczywistego 
zakresu robót wymaganych do osiągnięcia rezultatu. 

2) sporządzi protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Grantobiorcę . Załącznikiem do protokołu 
będzie dokumentacja fotograficzna nieruchomości sprzed usuwania wyrobów azbestowych i po usunięciu 
(również odpadu składowanego) 

5. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo z opisem przedmiotu 
zamówienia, dokonać koniecznej wizji lokalnej w celu ujęcia w swojej ofercie wszystkich niezbędnych 
kosztów realizacji inwestycji. 

6. Termin ważności oferty …………………………………   

7. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz 
spełniam wymagania określone w Załącznik nr 4 do regulaminu. 
 
 
 
……….....................................................……………………… 
Miejsce i data  podpis/pieczątka
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Godów 

z dnia....................2021 r. 

Załącznik nr 4 do regulaminu - Wymagania dla firmy - Wykonawców 

1. Wykonawcą instalacji w ramach projektu: "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie 
Gminy Godów może być każdy podmiot spełniający oraz przestrzegający poniższe wymagania: 

1) Dotyczy: demontażu z Budynków mieszkalnych i/lub niemieszkalnych wyrobów i materiałów 
budowlanych zawierających azbest oraz ich transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie na 
składowiskach odpadów niebezpiecznych: 

a) Przestrzeganie zasad bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

b) Zorganizowanie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowlanego oraz zabezpieczenia 
i oznakowania terenu prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

c) Zastosowanie dostępnych środków technicznych w celu zminimalizowania pylenia. 

d) Zapewnienie pracownikom środków ochrony własnej. 

e) Zabezpieczenie i oznakowanie zdemontowanych wyrobów azbestowych w trakcie codziennych prac oraz 
magazynowania ich w zabezpieczonym miejscu do czasu przekazania ich do transportu (transport 
w ciągu 14 dni od daty zakończenia prac). 

f) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. 
Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach 
oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia 
Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

2) Dotyczy: odtworzenia pokryć dachowych Budynków mieszkalnych i/lub niemieszkalnych uszkodzonych 
w wyniku prac demontażowych wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest: 

a) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowanie potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. 

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował  niezbędną ilością osób do realizacji zadania  
w tym osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy). 

c) Stosowanie fabrycznie nowych materiałów budowlanych, które mają stosowne atesty, odpowiadają 
normom oraz wymogom dla wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi ustawy. 

d) Uzyskanie wszelkich danych i dokumentów niezbędnych do wykonania zamówienia 

e) Konsultowanie z Zamawiającym założeń oraz postępu prac w ramach zadania 

f) Zapewnienie na własny koszt materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do 
wykonania robót objętych umową. 

g) Przestrzeganie w czasie prac obowiązujących przepisów BHP. 

h) Przestrzeganie w czasie prowadzenia robót wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Godów 

z dnia....................2021 r. 

Załącznik nr 6 do regulaminu - Kosztorys powykonawczy 

1. Kosztorys powykonawczy obejmujący wykonanie prac w zakresie demontaż z budynku 
mieszkalnego/niemieszkalnego* wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest oraz ich transport 
i unieszkodliwienie poprzez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych. 
 
DANE WYKONAWCY  
Nazwa:  
Adres siedziby:  
NIP:   
DANE OSOBY KONTAKTOWEJ  
Imię i nazwisko:  
e-mail/ telefon:  
ADRES BUDYNKU ……………………………………..  

Nazwa j.m ilość Cena nettto Cena brutto Wartośc brutto 
Powierzchnia 
budynku 

  ---- ---- ---- 

Demontaż azbestu 
Osłony i 
rusztowania 

     

Demontaż płyt      
Wywóz 
odpadów 

     

Utylizacja i 
składowanie 

     

 
Uwagi:..................................................................... Kosztorys sporządził:...................  
 
....................     .......................... 
Miejsce i data     podpis 
 

2. Kosztorys powykonawczy obejmujący wykonanie w zakresie odtworzenia  pokrycia dachowego 
budynku mieszkalnego/niemieszkalnego* uszkodzonego w wyniku prac demontażowych wyrobów 
i materiałów budowlanych zawierających azbest: 
  
DANE WYKONAWCY  
Nazwa:  
Adres siedziby:  
NIP:  
DANE OSOBY KONTAKTOWEJ  
Imię i nazwisko:  
 e-mail/ telefon:  
ADRES BUDYNKU ……………………………………..  

Nazwa j.m. ilość Cena netto Cena brutto Wartość brutto 
Naprawa 
tynków 

     

Ołacenie lub 
deskowanie 
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połaci 
dachowych 
Pokrycie dachowe 
rodzaj pokrycia 
dachowego 

 

powierzchnia 
pokrycia 
dachowego 

 

pokrycie dachu 
wybranym 
materiałem  

     

koszt robocizny      

 
Uwagi:..................................................................... Kosztorys sporządził:...................  
 
 
....................       .......................... 
Miejsce i data       podpis
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UZASADNIENIE 

 

Gmina otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania w ramach naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-

24.385/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Godów. Na etapie oceny formalnej 

jednostka weryfikująca wniosek zwróciła się o doprecyzowanie miejsca składowania odpadów 

niebezpiecznych, co miało wpływ na ocenę wniosku i punktację. Gmina udzielając wyjaśnień wskazała, 

że odpady zawierające azbest będą składowane na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych, stąd 

konieczność weryfikacji zapisów regulaminu, gdzie dopuszczono  alternatywne miejsce składowania 

odpadów przez wykonawców  dokonujących demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów 

niebezpiecznych. Zmiana zapisu dotyczy końcowego etapu realizacji projektu grantowego. 
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