
 

 

UCHWAŁA NR III/21/15 

RADY GMINY W KUNICACH 

z dnia 23 stycznia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice. 

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

Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.), w związku z wykonaniem uchwały Nr 

XXXVI/240/14 Rady Gminy Kunice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice na lata 2013-2032" uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się "Regulamin dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Kunice" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kunice. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kunice: 

J. Szymonik-Urbańska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 stycznia 2015 r.

Poz. 315



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/15 Rady  

Gminy w Kunicach z dnia 23 stycznia 2015 r. 

Regulamin dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Kunice. 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających 

na usuwaniu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków oraz składowanych. 

2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z odtworzeniem nowego pokrycia dachowego i jest 

przyznawane wyłącznie raz dla danego obiektu budowlanego. 

3. Środki na dofinansowanie mogą pochodzić między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu (zwanym dalej WFOŚ) i budżetu Gminy Kunice. 

4. Wysokość dofinansowania wynosi 100% wyłącznie w ramach kosztów kwalifikowanych, przez które 

rozumie się usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. W przypadku braku przyznanych 

środków w ramach WFOŚ, finansowanie następuje z budżetu Gminy Kunice, pod warunkiem zabezpieczenia 

środków na ten cel. 

5. Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania: 

1) osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do obiektu budowlanego na terenie gminy, w szczególności 

własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, prawo do działki w rodzinnych ogrodach działkowych, 

dzierżawa, najem. 

2) wspólnoty mieszkaniowe, w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst 

jednolity Dz.U. z 2000r., Nr 80, poz. 903 ze zm.). 

6. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest niezaleganie na rzecz Gminy Kunice z opłaceniem podatków 

lub opłat, chyba że podmiot chcący otrzymać dofinansowanie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymano wobec nich w całości wykonanie decyzji. 

7. Dofinansowanie udzielane jest według kolejności wpływu kompletnych wniosków. 

8. Wnioski niezrealizowane w danym roku będą realizowane w następnych, zgodnie z kolejnością wpływu, 

pod warunkiem ich kompletności. 

9. Prace związane z usunięciem i transportem będą wykonywane przez podmiot posiadający stosowne 

zezwolenia, wyłoniony przez Urząd Gminy w Kunicach w postępowaniu zgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907). 

10. Kwota dofinansowania przelewana jest bezpośrednio na rachunek wskazany przez wykonawcę 

wyłonionego w postępowaniu zgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907). 

§ 2. 1. W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć w Urzędzie Gminy Kunice: 

1) wniosek o dofinansowanie na wzorze będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu, 

2) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania stanowiącym załącznik numer 

2 do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice na lata 2013-

2032” zwanego w dalszej części PUA lub informację o wyrobach zawierających azbest, których 

wykorzystanie zostało zakończone stanowiącym załącznik numer 3 do PUA, z tym że informacja na 

załączniku nr 2 do PUA nie jest wymagana dla budynków objętych inwentaryzacją wykonaną na zlecenie 

Wójta Gminy Kunice, 

3) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub uchwałę wspólnoty. W przypadku, gdy 

posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem/użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się 

zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie inwestycji, 
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4) kopię zgłoszenia robót organowi architektoniczno-budowlanemu lub pozwolenia na budowę 

w przypadkach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz.1409 

j.t.), 

5) szkic terenu z zaznaczonym budynkiem będącym przedmiotem wniosku. 

2. W przypadku wniosku niekompletnego, wnioskodawca zostaje wezwany do jego uzupełnienia, 

w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione w terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

3. Wnioskodawca występujący o dofinansowanie zawiera umowę z Wójtem Gminy Kunice. 

§ 3. 1. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie wskazanym w obwieszczeniu Wójta 

Gminy Kunice publikowanym na stronie www.kunice.pl oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kunice. 

2. Dofinansowania nie udziela się na: 

1) wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, 

2) robociznę własną związaną z przedmiotem dofinansowania, 

3) uzyskanie niezbędnych zezwoleń/uzgodnień, 

4) usuwanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest przez podmiot nieposiadający 

uprawnień do świadczenia usług w tym zakresie, 

5) koszty związane z demontażem starej konstrukcji dachu, 

6) koszty zakupu i wykonania nowych pokryć dachowych. 

§ 4. 1. Po zakończeniu prac na nieruchomości, wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia 

w Urzędzie Gminy Kunice: 

1) informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone stanowiącą 

załącznik numer 3 do PUA, 

2) oświadczenia podmiotu dokonującego usuwania, transportu i utylizacji azbestu potwierdzającego zgodne 

z przepisami prawidłowe wykonanie prac wraz z oczyszczeniem terenu z pyłu azbestowego, 

3) kartę przekazania odpadu na uprawnione składowisko. 

§ 5. 1. Kwota dofinansowania zostaje ustalona na podstawie iloczynu wagi wyrobów zawierających azbest 

usuniętych z danej nieruchomości oraz stawki wynikającej z umowy między gminą Kunice a przedsiębiorcą 

realizującym prace polegające na jego usunięciu, transporcie i utylizacji. 

2. Wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Kunice ma prawo kontroli obiektu na każdym etapie realizacji 

przedsięwzięcia. 
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http://www.kunice.pl/


Załącznik do Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Kunice 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 315



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 315


		2015-01-29T10:41:15+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




