
UCHWAŁA NR XLVIII/376/14 
RADY MIEJSKIEJ GÓRY

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na 
terenie Gminy Góra ze środków budżetu Gminy Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1232, 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47) oraz w związku 
z art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 
1646 oraz z 2014 r. poz. 379)  uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin udzielania dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na 
terenie gminy Góra ze środków budżetu Gminy Góra.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

Przewodniczący rady:
J. Kubicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 2365



  

     Załącznik  
 do uchwały nr XLVIII/376/14 

Rady Miejskiej Góry 
z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

 
 

Regulamin  
udzielania dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Góra ze środków budŜetu Gminy Góra. 
 

 § 1. Dofinansowanie na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 
obejmuje właścicieli, zarządców lub uŜytkowników budynków, którzy do 2032 roku 
zamierzają usnąć azbest, którzy złoŜyli informację o wyrobach zawierających azbest. 
 § 2. 1. Warunkiem koniecznym o ubieganie się o dotację na dofinansowanie zadania 
określonego w §1 jest wcześniejsze przedłoŜenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, 
Wydziale Ochrony Środowiska informacji o wyrobach zawierających azbest. 
  2. Kompletne wnioski naleŜy składać do 31 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Górze. 
 § 3. Do korzystania z dotacji uprawnione są: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, 
osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będących 
gminami lub powiatowymi osobami prawnymi. JeŜeli nieruchomość stanowi przedmiot 
współwłasności, wymagany jest pisemny wniosek wszystkich współwłaścicieli 
nieruchomości. 
   § 4. Dofinansowanie nie obejmuje:  
       1. Zwrotu kosztów usuwania, transportu, utylizacji wyrobów zawierających azbest przed 
wejściem w Ŝycie uchwały w sprawie zatwierdzenia niniejszego Regulaminu  
       2. Właścicieli, zarządców lub uŜytkowników budynków, którzy we własnym zakresie 
zlecili uprawnionemu podmiotowi demontaŜ, transport oraz utylizację wyrobów 
zawierających azbest. 
 § 5. Dofinansowanie zadania określonego w §1 udzielone będzie w formie dotacji,  
w wysokości 25% wartości kosztów kwalifikowanych brutto, jednak nie więcej niŜ 2000 zł 
dla jednego wniosku. 
 § 6. 1. Po pozytywnym zakwalifikowaniu wniosku Burmistrz Góry zleci firmie, 
wyłonionej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 poz. 907 z późn. zm.), wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i 
utylizacji wyrobów zawierających azbest.  
       2. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wyłonionej 
firmy  
z właścicielem nieruchomości.  
       3. Odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na 
składowisko potwierdzane będzie kartą przekazania odpadów – Załącznik nr 2 niniejszego 
Regulaminu, sporządzoną w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla odbierającego 
odpady, drugi dla właściciela odpadu, trzeci dla Urzędu Miasta i Gminy w Górze.  
 
 § 7. 1. Wnioski będą realizowane do wyczerpania środków finansowych w danym roku 
budŜetowym. 
       2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania, decydować będzie data 
wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Górze. 
       3. Wnioski pozytywnie rozpatrzone, które nie zostaną zrealizowane w danym roku, będą 
realizowane w pierwszej w kolejności w następnym roku kalendarzowym. 
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    § 8. 1. Dotacja udzielana jest zgodnie z niniejszym regulaminem oraz na podstawie 
złoŜonych następujących dokumentów: 
1) wniosku o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych, stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszego regulaminu, 
2) kserokopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (akt notarialny lub 
wypis  
z rejestru gruntów). 
       2. Dotacja udzielana jest tylko raz dla danej nieruchomości. 
 
  § 9. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu, wymagają formy pisemnej. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania  
dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest  

na terenie Gminy Góra, ze środków budŜetu Gminy Góra. 
 
 
        Burmistrz Góry 
        ul. Adama Mickiewicza 1 
        56-200 Góra 

 
 

W N I O S E K 
 O UDZIELENIE DOTACJI NA USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW  

ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST 
 

1. Dane wnioskodawcy: 
1) imię i nazwisko: 
……………………………………………………………………………………………… 

2) adres zamieszkania…………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………….. 

3) nr rachunku bankowego: 

………………………………………………………………………………………………. 

4) adres występowania azbestu …………………………………………………………….. 

5) telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………… 

2. Opis wymiany: 

1) przeznaczenie budynku: ………………………………………………………………..… 

2) wielkość powierzchni przeznaczonej do likwidacji (w m2)………………………………. 

3) ilość azbestu do odebrania (w tonach) ……………………………………………….…… 

4) orientacyjny koszt demontaŜu, transportu i utylizacji azbestu (w zł)…………………… 

 

Załączniki do wniosku: 
- kserokopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (akt notarialny lub wypis  
z rejestru gruntów) 
 
 
 
 
 
               ........................................................... 
         data i czytelny podpis wnioskodawcy 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania  
dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest  

na terenie Gminy Góra, ze środków budŜetu Gminy Góra.  
 
 
 

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU  

Nr karty a Rok kalendarzowy 
Posiadacz odpadów, który 
przekazuje odpad b,c 
 

Prowadzący działalność w zakresie 
transportu odpadu b,d 
 

Posiadacz odpadów, który 
przejmuje odpad b 
 

Adres e 
 

Adres d, e 
 

Adres e 
 

Telefon/faks 
 

Telefon/faks d 
 

Telefon/faks 
 

Nr REGON 
 

Nr REGON d 
 

Nr REGON 
 

Miejsce przeznaczenia odpadów f 

 
Kod odpadu 

 
Rodzaj odpadu 

Data/miesiąc g Masa przekazanych odpadów 
[Mg] h 

Numer rejestracyjny pojazdu, 
przyczepy lub naczepy d, i 

   
   
   

Potwierdzam przekazanie odpadu 
 

Potwierdzam wykonanie usługi 
transportu odpadu d 
 

Potwierdzam przejęcie odpadu 
 

data, pieczęć i podpis data, pieczęć i podpis data, pieczęć i podpis 
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Objaśnienia: 
a Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad. 
b Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu. 
c W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), lub gminna jednostka organizacyjna,  
o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

d W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie  
transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach naleŜy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących 
działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu. 

e Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu. 
f Adres miejsca odbioru odpadu, pod który naleŜy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu 

działalność w zakresie transportu odpadów. 
g W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta moŜe być stosowana jako jednorazowa 

karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany 
łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie  
transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. 

h Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niŜ  
niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 

i Dotyczy odpadów niebezpiecznych. 
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