
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/152/2013 

RADY GMINY JEMIELNO 

z dnia 29 stycznia 2013 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Jemielno na 

dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 

Jemielno  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 8 i 21, art. 403 ust. 2,4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy 

Jemielno uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjąć „Regulamin udzielania dotacji celowych na zadania związane z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jemielno  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodniczący Rady: 

A.Matuszów

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 marca 2013 r.

Poz. 1525



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/152/2013   

Rady Gminy Jemielno  z dnia 29 stycznia 2013 r.  

 

„Regulamin udzielania dotacji celowych na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest”  

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania z budżetu gminy do inwestycji 

polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i innych części budowli 

zawierających azbest, z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Jemielno, dla:  

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:  

a) osób fizycznych,  

b) wspólnot mieszkaniowych  

c) osób prawnych  

d) przedsiębiorców  

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.  

Warunki otrzymania dotacji 

§ 2. 1. O dotacje mogą się ubiegać podmioty określone w §1 mający tytuł prawny do nieruchomości 

położonej na terenie gminy Jemielno, płatnicy podatku od nieruchomości oraz podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą na terenie gminy Jemielno  

2. Dotacja jest udzielana jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed dokonaniem demontażu 

elementu budowli zawierającego azbest.  

3. Dotacja na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w tej samej nieruchomości 

przysługuje tylko jeden raz.  

§ 3. 1. Dotacji będą podlegały koszty inwestycji związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów 

zawierających azbest, powstałych podczas wymiany lub likwidacji elementów budowli zawierających te 

wyroby, a mianowicie:  

- rozbiórka elementów zawierających azbest przez podmiot gospodarczy posiadający wymagane uprawnienia,  

- zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- załadunek, transport i utylizacja na właściwym składowisku odpadów, zgodnie z wymogami ochrony 

środowiska  

- oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.  

2. Wysokość dotacji wynosi 50% udokumentowanego fakturami lub rachunkami kosztu robót określonych 

w ust. 1 podczas likwidacji lub wymianie pokryć dachowych z uwzględnieniem poniższych kryteriów:  

- 21 zł/m
2
 brutto, przy łącznej powierzchni do 200 m

2
, jednak nie więcej niż 2.100,00 zł brutto;  

- 19 zł/m
2
 brutto, przy łącznej powierzchni od 201 do 400 m

2
, jednak nie więcej niż 3.800,00 zł brutto;  

- 17 zł/m
2
 brutto, przy łącznej powierzchni od 401 do 1000 m

2
, jednak nie więcej niż 8.500,00 zł brutto;  

- 15 zł/m
2
 brutto, przy łącznej powierzchni powyżej 1000 m

2
, jednak nie więcej niż 11.000,00 zł brutto;  

3. W przypadku kiedy elementy zawierające azbest są już zdemontowane, zabezpieczone i składowane na 

posesji Wnioskodawcy, dofinansowaniu podlega 50% udokumentowanych kosztów transportu i utylizacji 

azbestu, do maksymalnej kwoty jednostkowej 1,00 zł/kg brutto wyrobów zawierających azbest.  

4. Wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie gminy Jemielno na 

dany rok.  
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5. Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub 

elewacji.  

6. Dotacja nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej.  

7. Dotacja nie przysługuje podmiotom, które we własnym zakresie usunęły wyroby zawierające azbest.  

8. Dotacja nie przysługuje w przypadku zastąpienia usuniętych wyrobów zawierających azbest innymi 

materiałami budowlanymi zawierającymi azbest.  

9. Wnioski złożone w danym roku i nie zrealizowane do końca danego roku ulegają wygaśnięciu.  

Tryb udzielania i rozliczenia dotacji 

§ 4. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji na zadania określone w §3 ust. 1, przed ich realizacją 

obowiązane są do złożenia w Urzędzie Gminy Jemielno pisemnego wniosku wraz z załącznikami oraz 

oświadczenia zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu.  

2. Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do 

Urzędu Gminy Jemielno.  

3. O przyznanie dotacji celowej na prace przy udziale środków z budżetu Gminy Jemielno będzie 

decydowała kolejność zgłoszeń oraz wysokość posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku 

budżetowym.  

4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.  

§ 5. 1. Z wnioskodawcą zawarta zostaje umowa dotacji, która jest podstawą wypłaty środków z budżetu 

Gminy Jemielno. Umowa określa w szczególności:  

1) szczegółowy opis zadania, cel na jaki dotacja została przyznana, oraz termin wykonania (nie dłuższy niż do 

5 grudnia danego roku kalendarzowego),  

2) kwotę dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie oraz tryb płatności,  

3) zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu kwoty otrzymanej dotacji w przypadkach określonych w ust. 

2 oraz termin i sposób zwrotu tej kwoty.  

2. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi w przypadku wystąpienia okoliczności określonych 

w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 20102 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).  

§ 6. 1. Po zakończeniu prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest wnioskodawca 

składa pisemną informacje o usunięciu wyrobów zawierających azbest, wraz z:  

1) informacją o wyrobach zawierających azbest, przekazanych do utylizacji,  

2) zapłaconą fakturą lub rachunkiem za wykonaną usługę,  

3) kopią protokołu odbioru robót sporządzonego przez wykonawcę robót przy udziale wnioskodawcy 

(właściciela budynku, budowli),  

4) oświadczeniem o prawidłowości wykonanych prac związanych z usuwaniem odpadów azbestowych oraz 

oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego zgodnie z §8 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.).  

5) kopią zgłoszenia złożonego przez wykonawcę robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Górze przed przystąpieniem do prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest.  
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