
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/223/2017 

RADY GMINY GRĘBOCICE 

z dnia 26 września 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Grębocice ze środków budżetu Gminy Grębocice, Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.) w związku z art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin dofinansowania kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Grębocice ze środków budżetu Gminy Grębocice, Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

T. Kuzara

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 października 2017 r.

Poz. 3996



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/223/2017 

Rady Gminy Grębocice 

z dnia 26 września 2017 r. 

 

Regulamin dofinansowania kosztów prac związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Grębocice ze środków budżetu Gminy Grębocice, Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania kosztów prac związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Grębocice.  

§ 2. 1. Dofinansowaniu będą podlegały koszty prac związane z demontażem wyrobów zawierających azbest 

wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku, a mianowicie: 

1) demontaż pokrycia dachowego i płyt elewacyjnych zwierających azbest, 

2) zabezpieczenie odpadów w czasie prowadzenia prac, 

3) załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest  

na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie. 

2. Dofinansowaniu będą podlegały również koszty prac związane z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest złożonych na posesji, a mianowicie załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów poprzez 

składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą  

na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 

poprzez składowanie. 

3. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) koszty zakupu materiałów budowlanych i wykonania nowego pokrycia dachowego, czy nowej elewacji, 

2) koszty zabezpieczenia konstrukcji dachu, elewacji do czasu zakończenia prac związanych z wykonaniem 

nowego pokrycia dachowego, czynowej elewacji 

3) koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest, zlecone przez właściciela nieruchomości we własnym 

zakresie. 

4. Dofinansowanie przysługuje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, 

w szczególności: 

1) osobom fizycznym 

2) wspólnotom mieszkaniowym 

3) osobom prawnym, w tym spółdzielniom mieszkaniowym 

4) przedsiębiorcom. 

§ 3. 1. Całość kosztów prac określonych w §2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały zostanie sfinansowana 

w następujący sposób: 

1) 15 % - ze środków budżetu gminy Grębocice, 

2) 85 % - ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Dofinansowanie prac określonych w §2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały będzie możliwe wyłącznie  

po uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW, po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą prac i gdy cena 

wybranej w postępowaniu przetargowym oferty nie przekroczy kwoty uzyskanego dofinansowania. 

§ 4. 1. Dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w odniesieniu  

do nieruchomości wykorzystywanej na cele związane z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej 

stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE)  

nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1). 
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2. Dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w odniesieniu  

do nieruchomości wykorzystywanej na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze 

produkcji rolnej stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 

352 z 24.12.2013 r., str. 9). 

3. Dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w odniesieniu  

do nieruchomości wykorzystywanej na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze 

rybołówstwa stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 

190 z 27.06.2014 r., str. 45). 

4. Przyznanie pomocy de minimis na podstawie uchwały ogranicza się do dnia 30 czerwca 2021 r. 

§ 5. 1. Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest lokalizacja wyrobów zawierających azbest na terenie 

gminy Grębocice oraz złożenie przez posiadacza nieruchomości poprawnie wypełnionej Deklaracji 

przystąpienia do zadania usuwania wyrobów zawierających azbest – stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi poniżej: 

1) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby 

zawierające azbest, 

2) oświadczenie o wykorzystywaniu/niewykorzystywaniu nieruchomości na cele związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą – załącznik nr 2, 

3) w przypadku współwłasności – pisemna zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację prac 

– załącznik nr 3 oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich 

współwłaścicieli, 

4) kopia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania wg wzoru określonego 

w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań 

w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania 

instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. 

5) kopia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg wzoru 

określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest. 

6) potwierdzenie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Polkowicach robót związanych z demontażem 

pokryć dachowych, na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), 

7) potwierdzenie zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w Starostwie 

Powiatowym w Polkowicach, zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

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

i usuwania wyrobów zbierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.), 

2. W przypadku wyrobów zawierających azbest, które zostały złożone na posesji wnioskodawca 

nie dołącza do Deklaracji dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 i 7. 

3. Warunkiem uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców, w tym osoby fizyczne prowadzące 

pozarolniczą działalność gospodarczą, jest spełnienie wymogów niniejszego regulaminu oraz przedłożenie 

następujących dokumentów: 

1) Deklaracji  – załącznik nr 1, 

2) dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, 

albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 
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4) informacji niezbędnej do udzielenia pomocy, według wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 

o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)  

4. Warunkiem uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców sektora produkcji rolnej lub sektora 

rybołówstwa jest spełnienie wymogów niniejszego regulaminu oraz przedłożenie następujących dokumentów: 

1) Deklaracji – załącznik nr 1, 

2) dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, 

albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

4) informacji niezbędnej do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, według wzoru 

określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych 

przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, 

poz. 810).
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

DEKLARACJA 

przystąpienia do zadania usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Grębocice 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

.……………………………………. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

tel. ………………………………… 

(imię, nazwisko, adres/nazwa i siedziba 

posiadacza nieruchomości) 

DEKLARACJA 

przystąpienia do zadania usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Grębocice 

1. Zakres prac objętych Deklaracją: 

- demontaż 2) wraz z transportem i unieszkodliwieniem,  

- zebranie 2) wraz z transportem i unieszkodliwieniem  

pokryć dachowych/elewacyjnych/ inne1) …............................................................... zawierających azbest 

w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich/falistych/inne1) …....................................................w 

ilości …................... m2/ …................... Mg z terenu nieruchomości/budynku/obiektu/inne1) 

…...........................................................................położonej/go …………..........................................., 

działka nr ...................., obręb ………………………… 

na terenie Gminy Grębocice, której/go jestem właścicielem/użytkownikiem wieczystym/zarządcą/inne1) 

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

2. Termin realizacji prac: 

……………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na wejście na teren ww. nieruchomości celem demontażu/zebrania wyrobów 

zawierających azbest. 

Jednocześnie oświadczam, iż2): 

 jestem osobą fizyczną 

 jestem wspólnotą mieszkaniową 

 jestem osobą prawną 

 jestem przedsiębiorcą 

 prowadzę przedsiębiorstwo sektora produkcji rolnej 

 prowadzę przedsiębiorstwo sektora rybołówstwa 
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Oświadczam, że zapoznałem/am1) się z Regulaminem dofinansowania kosztów prac związanych 

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grębocice i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

       .............................................................. 

        (data i podpis) 

zaznaczyć właściwe 

zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X” 

1) Załączniki do Deklaracji: 

- kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby 

zawierające azbest, 

- oświadczenie o wykorzystywaniu/niewykorzystywaniu nieruchomości na cele związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą – załącznik nr 2, 

- w przypadku współwłasności – pisemna zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację 

prac – załącznik nr 3 oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich 

współwłaścicieli, 

- kopia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania wg wzoru określonego 

w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań 

w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania 

instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. 

- kopia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg wzoru 

określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

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

wyrobów zawierających azbest. 

- potwierdzenie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Polkowicach robót związanych z demontażem 

pokryć dachowych, na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), 

- potwierdzenie zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w Starostwie 

Powiatowym w Polkowicach, zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

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

i usuwania wyrobów zbierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.), 

2) W przypadku wyrobów zawierających azbest, które zostały złożone na posesji składający Deklarację 

nie dołącza do niej dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7. 

3) Załączniki do Deklaracji przy udzieleniu pomocy de minimis w pozarolniczej działalności 

gospodarczej 

- dokumenty, o których mowa w ust. 1, 

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 

podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie, 

- informacje niezbędne do udzielenia pomocy, według wzoru określonego rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311). 

4) Załączniki do Deklaracji przy udzieleniu pomocy de minimis w działalności gospodarczej w sektorze 

produkcji rolnej lub sektorze rybołówstwa 

- dokumenty, o których mowa w ust. 1, 
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- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 

podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie, 

- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, według wzoru 

określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 

Nr 121, poz. 810). 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

OŚWIADCZENIE 

..................................................... 

.................................................... 

………………………………… 

(imię i nazwisko/nazwa, adres) 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a 

oświadczam, że nieruchomość/budynek/obiekt/inne1) ……………………………, położony 

w ………………………………………………………………………………, na działce nr 

………………... obręb …………………………… 

- nie jest wykorzystywana/y do prowadzenia działalności gospodarczej, działalności w rolnictwie, działalności 

w rybołówstwie 2) 

- jest wykorzystywana/y do prowadzenia działalności gospodarczej, działalności w rolnictwie, działalności 

w rybołówstwie 2) 

- jest wykorzystywana/y w …………………..% powierzchni użytkowej do prowadzenia działalności 

gospodarczej, działalności w rolnictwie, działalności w rybołówstwie 2) 

Grębocice, dnia........................    ...................................................... 

         (podpis)
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

tytuł 

     OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a 

oświadczam, że jestem współwłaścicielem nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości. 

………….…………..….. działka nr ………………obręb….………………..na terenie Gminy Grębocice 

oraz wyrażam zgodę na usunięcie wyrobów zawierających azbest z w/w 

nieruchomości/budynku/obiektu/inne 1)………………………. 

       ........................................................ 

        (data i podpis) 

1)  zaznaczyć właściwe 
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