
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/218/2017 

RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice w roku 2017 

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

446 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 8 i pkt 21, art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. 2017. 519 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice: 

P. Morawek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 maja 2017 r.

Poz. 2295



Załącznik do uchwały nr XXXVII/218/2017 

Rady Gminy Krośnice z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

Regulamin dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice 

 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krośnice 

oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  

na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Krośnice, zwanych dalej „Zadaniem”. 

2. Zasady finansowania Zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu, zwany dalej "WFOŚiGW we Wrocławiu", określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą 

Krośnice a WFOŚiGW we Wrocławiu. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji Zadania nastąpi zmiana finansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu - 

zasady i tryb udzielania pomocy finansowej mogą zostać zmodyfikowane. 

§ 2. 1. Dotację mogą uzyskać podmioty: 

1) niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, 

osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi  

lub powiatowymi osobami prawnymi, zwane dalej „Odbiorcami Programu”; 

2) które w odpowiedzi na publicznie ogłoszoną informację o możliwości uzyskania dotacji w terminie  

do 31 stycznia 2017 roku zgłosiły pisemnie w Urzędzie Gminy Krośnice zamiar usunięcia wyrobów 

zawierających azbest w roku 2017 i chęć uzyskania na ten cel dofinansowania; 

3) dla których tut. urząd uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu uzyskał dofinansowanie dla zadania pn.: 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice; 

2. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym 

"Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice” 

3. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy Krośnice i stanowi finansowanie 

kosztów poniesionych w trakcie jej realizacji w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych. 

4. Za koszty kwalifikowane należy rozumieć koszty demontażu, pakowania, transportu i utylizacji 

wyrobów/odpadów zawierających azbest. Kosztami kwalifikowanymi nie są koszty związane z zakupem 

i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. 

§ 3. Procedura realizacji zadania: 

1. Odbiorca Programu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, w terminie do 12 czerwca 2017 roku 

występuje z wnioskiem o zawarcie umowy o dotację. 

2. Do wniosku o zawarcie umowy o dotację Odbiorca Programu ubiegający się o jej udzielenie 

zobowiązany jest dołączyć: 

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, w celu realizacji inwestycji, 

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię złożonego w Starostwie Powiatowym w Miliczu zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na budowę (jeżeli są wymagane) dla inwestycji, w ramach której będzie usuwany azbest. 

3) "Informację o wyrobach zawierających azbest" sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik 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 (Dz. U. 2011. 8. 31) 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 2295



4) dokumenty wskazane w § 4 regulaminu - dotyczy podmiotów, dla których przyznana dotacja stanowić 

będzie pomoc de minimis. 

3. Powołana zarządzeniem Wójta Gminy Krośnice komisja dokonuje weryfikacji wniosku. 

4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, podmiot zostanie wezwany do jego uzupełnienia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania wezwania. Zgłoszenia nie uzupełnione 

w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

5. Pozytywna weryfikacja wniosku jest podstawą podpisania umowy o udzielenie dotacji z Odbiorcą 

Programu. 

6. Umowa, o której mowa w ust. 5, w szczególności będzie określała: 

1) warunki realizacji i dofinansowania zadania, 

2) tryb odbioru wykonanych prac, 

3) warunki odstąpienia od umowy w przypadku nie podpisania umowy pomiędzy Gminą Krośnice 

a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

§ 4. Jeżeli dotacja dotyczy nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowi 

ona pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej działalności: 

1) zgodnie z: 

a) rozporządzeniem 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), 

b) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 712/2014 z 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 

i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28. 06. 2014 r.) 

c) rozporządzeniem Komisji (WE) 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, str. 9) 

2) po przedłożeniu przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. 2016. 1808  

ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie  

(t.j. Dz.U.2010.53.311 ze zm.), a także wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie 

i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch 

poprzednich latach podatkowych lub oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - 

nie dotyczy podmiotów ubiegających się o pomoc de minimmis w rolnictwie i rybołówstwie. 

3) po przedłożeniu przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37  ust. 1 pkt. 1  

oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(t.j. Dz. U. 2016. 1808 ze zm.)  oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 

informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

(Dz.U. 121. 810), a także wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie 

otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach 

podatkowych lub oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - dotyczy podmiotów 

ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

§ 5. 1. Dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice zostanie udzielone po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji 

z Odbiorcą Programu. Wykonawca prac związanych z demontażem wyrobów azbestowych oraz transportem 

i unieszkodliwianiem wytworzonego odpadu azbestowego wyłoniony zostanie zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015. 2164 ze zm.). 

2. Zakres robót obejmować będzie demontaż, pakowanie, transportu i utylizacji wyrobów/ odpadów 

zawierających azbest. 
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3. Przed wywiezieniem odpadów azbestowych na składowisko, ich ilość zostanie zważona przez 

Wykonawcę i na tej podstawie zostanie określona końcowa wartość realizacji zadania oraz sporządzony 

protokół końcowego odbioru robót, który jest podstawą do przewiezienia odpadów na składowisko. 

4. Dotacja udzielona Odbiorcy Programu zostanie przekazana bezpośrednio na rachunek Wykonawcy robót 

po zakończeniu prac będących przedmiotem umowy, spisaniu trójstronnego protokołu kontroli przez 

przedstawicieli Wykonawcy, Gminy Krośnice oraz Odbiorcę Programu. 
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