
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/166/2012 

RADY POWIATU W OŁAWIE 

z dnia 26 września 2012 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na usuwanie azbestu  

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

w związku z . 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Powiatu w Oła-

wie uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji na usu-

wanie azbestu z terenu powiatu oławskiego, w tym 

kryteria wyboru inwestycji, tryb postępowania 

w sprawie udzielania dotacji i sposób ich rozliczania.  

§ 2. Postanowienia ogólne  

1. Udzielanie dotacji na usuwanie azbestu ma na 

celu poprawę stanu środowiska poprzez usunięcie 

źródła zagrożenia i właściwe zagospodarowanie od-

padów azbestu, racjonalne wykorzystanie zasobów 

środowiska oraz propagowanie racjonalnej gospodarki 

odpadami.  

2. Przedmiotem dofinansowania jest usuwanie 

azbestu z nieruchomości zlokalizowanych na terenie 

powiatu oławskiego.  

3. Dotacja stanowi refundację części kosztów po-

niesionych na usunięcie azbestu.  

4. Dotacje udzielane będą w wysokości do 50% 

kosztów kwalifikowanych brutto, nie więcej niż 

20 000 złotych, zastrzeżeniem ust. 5.  

5. W przypadku, gdy usuwanie azbestu nie będzie 

wymagało wykonywania robót budowlanych w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), dotacje 

udzielane będą w wysokości do 25% kosztów kwalifi-

kowanych brutto, nie więcej niż 20 000 złotych. 

6. Co roku w ustalonych terminach określana bę-

dzie na dany rok suma środków finansowych przewi-

dziana do udzielania dotacji celowych.  

7. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżeto-

wym określa każdorazowo Rada Powiatu Oławskiego 

w uchwale budżetowej.  

8. Przyznanie dotacji wymaga akceptacji Zarządu 

Powiatu w Oławie.  

9. W przypadku ubiegania się o dotację, o której 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały przez podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą (lub w związku 

z nieruchomością, na której prowadzona jest działal-

ność gospodarcza) stanowić będzie ona pomoc de 

minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) 

Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mini-

mis (Dz. U. UE L z dnia 28 grudnia 2006 r.).  

10. Użyte w niniejszej uchwale określenia ozna-

czają:  

1) azbest – włókniste krzemiany:  

a) azbest chryzotylowy, nr CAS 12001-29-5;  

b) azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4;  

c) azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 

12172-73-5;  

d) azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5;  

e) azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6;  

f) azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.  

2) dotacja celowa – wypłaty ze środków budżetu 

Powiatu na sfinansowanie kosztów poniesionych 

w związku z realizacją zadań wymienionych w ust. 1 

udzielane zgodnie z niniejszą uchwałą;  

3) efekt ekologiczny – zmniejszenie oddziaływania 

na środowisko – mierzalna zmiana (zmniejszenie) 

presji na środowisko, np. zmniejszenie ilości skła-

dowanych odpadów lub eliminacja ze środowiska 

substancji szkodliwych;  

4) środki własne – środki pieniężne (pieniądze), do 

których wnioskodawcy przysługuje tytuł własno-

ści, w tym dotacje, kredyty, pożyczki;  
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5) usuwanie azbestu – czynności polegające na ich 

demontażu z obiektów budowlanych, usunięciu 

z powierzchni terenu oraz transporcie do miejsc 

odzysku lub unieszkodliwienia funkcjonującymi 

zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

6) właściciel nieruchomości – właściciel lub użyt-

kownik wieczysty nieruchomości, obiektu budow-

lanego oraz instalacji – w rozumieniu przepisów 

o ochronie środowiska;  

7) wyroby zawierające azbest – wyroby, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 

1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierają-

cych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze 

zm.).  

§ 3. Kryteria udzielania dotacji  

1. Warunkiem udzielania dotacji jest:  

1) zgodność z polityką ekologiczną Powiatu Oław-

skiego,  

2) spełnienie innych warunków określonych w niniej-

szej uchwale,  

2. Dotacje udzielane są w szczególności:  

1) osobom fizycznym,  

2) wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym,  

3) podmiotom prowadzącym działalność gospodar-

czą,  

4) jednostkom będącym gminnymi lub powiatowymi 

osobami prawnymi.  

3. Warunkiem udzielenia dotacji jest zapewnienie 

udziału środków własnych właściciela nieruchomo-

ści.  

§ 4. Zasady udzielania dotacji  

1. Sprawy dotyczące udzielania dotacji, określone 

w niniejszej uchwale, prowadzi Wydział Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Oławie, zwany 

dalej Wydziałem.  

2. Dotacja udzielana będzie na wniosek zgodny 

z obowiązującym wzorem, stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały.  

3. Wnioski należy składać od 1 lutego do 30 

kwietnia roku, w którym dotacja ma być udzielona.  

4. Do wniosku należy dołączyć:  

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego, że wnio-

skodawca jest właścicielem nieruchomości;  

2) w przypadku budynków będących przedmiotem 

współwłasności – zgodę wszystkich współwłaści-

cieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, 

oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do wystę-

powania w imieniu wszystkich współwłaścicieli;  

3) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego 

do nieruchomości, niż własność – zgodę właścicie-

la nieruchomości;  

4) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowa-

nia wyrobów zawierających azbest zgodnie z roz-

porządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polity-

ki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 

Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);  

5) informację o wyrobach zawierających azbest 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań 

w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierają-

cych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania 

instalacji lub urządzeń, w których były lub są wy-

korzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 8, poz. 31).  

6) podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

ubiegające się o pomoc de minimis – zaświadcze-

nia o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, 

w którym ubiegają się o pomoc oraz z okresu 

2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wiel-

kości pomocy de minimis otrzymanej w tym okre-

sie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomo-

cy w tym okresie oraz inne niezbędne informacje, 

o których mowa w rozporządzeniu Rady Mini-

strów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiega-

jący się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,  

poz. 311).  

5. Po złożeniu wniosku pracownicy Wydziału do-

konują oceny zgodności wniosku z przepisami niniej-

szej uchwały.  

6. Wnioski niekompletne, niespełniające warun-

ków określonych w ust. 2 i 4 będą zwracane wniosko-

dawcom w celu ich uzupełnienia.  

7. Wnioski złożone niezgodnie z terminem okre-

ślonym w ustępie 3 nie będą rozpatrywane.  

8. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejno-

ścią ich wpływu.  

9. Wnioski będą rozpatrywane bez zbędnej zwło-

ki, najpóźniej do 31 maja danego roku.  

10. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie 

umowy cywilnoprawnej pomiędzy Powiatem Oław-

skim a wnioskodawcą, którego wniosek zakwalifikuje 

się do uzyskania dotacji.  

11. Umowa dotacji określa w szczególności:  

1) strony umowy,  

2) przedmiot dotacji,  

3) kwotę dotacji i warunki jej wypłaty,  

4) termin rozpoczęcia i zakończenia zadania w zakre-

sie usuwania azbestu,  

5) sposób i termin rozliczenia dotacji,  

6) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się pełnej 

kontroli w zakresie należytego wykonania zadania, 

w tym udostępnienia niezbędnych dokumentów, 

7) sankcje wynikające z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  

12. Podpisanie umowy nastąpi po pozytywnej we-

ryfikacji wniosku przez Wydział i wyrażeniu zgody 

przez Zarząd Powiatu w Oławie.  

13. Właściciel zobowiązany jest, w zależności od 

charakteru wykonywanych prac, zgłosić lub uzyskać 
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na nie stosowne pozwolenie, jeśli jest to wymagane 

przepisami Prawa budowlanego.  

14. Dotacje nie będą udzielane podmiotom, które 

we własnym zakresie usunęły wyroby zawierające 

azbest – nie posiadając wymaganych prawem upraw-

nień.  

15. Przyznanie wnioskodawcy dotacji na usuwa-

nie azbestu nie zwalnia go z obowiązku uzyskania 

wszelkich pozwoleń na realizację inwestycji wyma-

ganych odrębnymi przepisami prawa.  

§ 5. Wypłaty oraz rozliczenia dotacji  

1. Wypłata środków dotacji nastąpi po zrealizo-

waniu zadania i przedłożeniu dokumentów rozlicze-

niowych obejmujących:  

1) kopię faktury VAT wystawionej przez wykonawcę 

robót,  

2) dokumentację fotograficzną przedstawiającą nieru-

chomość przed rozpoczęciem usuwania z obiektów 

odpadów zawierających azbest oraz bezpośrednio 

po ich usunięciu,  

3) kopie kart ewidencyjnych i kart przekazania odpa-

dów zawierających azbest,  

4) kopię umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą 

a wykonawcą robót,  

5) protokół potwierdzający usunięcie azbestu,  

6) potwierdzenie posiadania przez wykonawcę robót 

uprawnień w zakresie gospodarowania odpadami 

azbestu.  

2. Termin rozliczenia dotacji upływa 15 grudnia 

roku, w którym została przyznana dotacja.  

3. Dotacja zostanie wypłacona przelewem w ter-

minie 7 dni od dnia prawidłowego rozliczenia się 

beneficjenta.  

4. Dotacja obejmuje jedynie zadania zrealizowane 

po dacie zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 9. 

5. W przypadku, gdy całkowity koszt usunięcia 

1 tony azbestu będzie wyższy niż średnia cena rynko-

wa w danym roku, która zostanie zawarta w umowie 

wskazanej w § 4 ust. 10, dotacja zostanie wypłacona 

odpowiednio z uwzględnieniem tej ceny, która stano-

wić będzie górną granicę dofinansowania kosztu usu-

nięcia 1 tony azbestu.”  

§ 6. Nadzór nad realizacją usuwania azbestu (mo-

nitoring)  

1. Nadzór nad prawidłowym usuwaniem azbestu 

objętym dotacją sprawuje Powiat Oławski.  

2. Powiat Oławski ma prawo kontroli realizacji 

zadań w zakresie usuwania azbestu na każdym etapie 

jego realizacji.  

3. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego, zo-

bowiązany jest udzielić wszelkich wyjaśnień i infor-

macji w zakresie realizowanego zadania.  

4. Dotacja może być przyznana danemu benefi-

cjentowi nie częściej niż raz do roku.  

§ 7. Postanowienia przejściowe i końcowe  

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszej uchwale 

zostaną określone umową pomiędzy dotującym,  

a dotowanym.  

2. W roku 2012 wnioski o udzielenie dotacji nale-

ży składać w terminie do 20 października.  

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 zostaną roz-

patrzone w terminie do 31 października 2012 r.  

4. Ostateczny termin rozliczenia zadania objętego 

dofinansowaniem upływa w dniu 15 grudnia 2012 r.  

5. Pomoc de minimis udzielana będzie do roku 

2013.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu:  

Bożena Worek 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV 

/166/2012 Rady Powiatu w Oławie  

z dnia 26 września 2012 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV 

/166/2012 Rady Powiatu w Oławie  

z dnia 26 września 2012 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV 

/166/2012 Rady Powiatu w Oławie  

z dnia 26 września 2012 r. 
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