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UCHWAŁA NR XXII/146/2020
RADY GMINY GAWORZYCE
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gaworzyce”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1501, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166, 1495, 1527,
2166, z 2020 r. poz. 284, 695) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gaworzyce” o treści stanowiącej załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Białek
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Załącznik do uchwały nr XXII/146/2020
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Regulamin przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gaworzyce
§ 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych oraz innych elementów obiektów budowlanych
zawierających azbest w ramach realizacji "Programu usuwania azbestu dla Gminy Gaworzyce na lata 20192032", w zakresie:
1) demontażu, transportu oraz przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest znajdujących
się na terenie Gminy Gaworzyce;
2) transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających
azbest, składowanych w obrębie posesji na terenie Gminy Gaworzyce.
2. Dotacja celowa może być udzielona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym
osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom.
3. Dotacja celowa może być udzielona na podstawie umowy zawartej przed realizacją inwestycji, o której
mowa w § 1 ust. 1.
§ 2. 1. Środki finansowe na realizacje inwestycji wymienionych w § 1 ust. 1 mogą pochodzić z dotacji
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków budżetu Gminy Gaworzyce.
2. W przypadku braku środków na realizację programu w danym roku, wnioski o dofinansowanie będą
realizowane po ich uzyskaniu, w kolejności zgodnie z ich wpływem.
3. Ze środków dotacji wyłącza się finansowanie:
1) wykonania dokumentacji technicznej,
2) zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego lub innych elementów obiektów budowlanych związanych
z inwestycją,
3) demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających
wnioskodawcę przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji celowej.

azbest

poniesionych

przez

§ 3. 1. W celu przyznania dotacji celowej oraz zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej należy złożyć
w Urzędzie Gminy w Gaworzycach pisemny wniosek zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1
do Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego, a w przypadku
współwłasności – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli;
2) kopię przedłożonej marszałkowi województwa informacji o wyrobach zawierających azbest;
3) informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z załącznikiem 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. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) - w przypadku osób fizycznych
niebędących przedsiębiorcami, które dotychczas informacji nie złożyły;
4) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie
z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz.U. 2010 Nr 162, poz. 1089);
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5) oświadczenie o przeznaczeniu budynku/obiektu budowlanego;
6) pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót związanych z demontażem pokrycia
dachowego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Wnioski rozpatrywane będą według następujących zasad:
1) wnioski rozpatruje Wójt Gminy Gaworzyce;
2) rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione, według kolejności ich wpływu;
3) w przypadku braku niezbędnych danych lub załączników wnioskodawca może zostać wezwany (pisemnie
lub telefonicznie) do uzupełnienia wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu;
4) w przypadku nie uzupełnienia brakujących danych i/lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie
oraz w przypadku przedłożenia niepełnych danych i/lub wyjaśnień, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia;
5) wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o zakwalifikowaniu wniosku do podpisania umowy
o dotację celową. Informacja o odmowie podpisania umowy z powodu braków formalnych lub braku
środków finansowych na dany rok budżetowy zostanie przekazana wnioskodawcy w formie pisemnej;
6) wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym z uwagi na wyczerpanie zaplanowanych środków
finansowych, będą rozpatrywane w kolejnych latach w zależności od zabezpieczonych na realizację
programu środków.
4. W roku 2020 dopuszcza się wnioski złożone przez wnioskodawców przed podjęciem niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, w tym działalność
lub rybołówstwie, może być udzielona dotacja stanowiąca pomoc, o której mowa w:

w

rolnictwie

1) Rozporządzeniu 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,
str. 1);
2) Rozporządzeniu 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, str. 9, z późn. zm.);
3) Rozporządzeniu 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 28.06.2014, str. 45).
2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
przedstawia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych,
albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis określonych w Rozporządzeniu 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, z 2013 r. poz. 276, 2014 r. poz. 1543) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
3. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczące udzielania dotacji jako pomocy de minimis oraz pomocy
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie obowiązują do dnia 31 czerwca 2021 r.
§ 5. 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej
pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Gaworzyce.
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2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest realizowane będzie przez wykonawcę wyłonionego przez
Gminę Gaworzyce, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843), posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac określonych w § 1 ust. 1.
3. Gmina Gaworzyce dokona rozliczenia zadania na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę
wraz z protokołem odbioru robót oraz kartą przekazania odpadu na składowisko.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK
o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie)
1. Dane wnioskodawcy (właściciela/właścicieli lub posiadacza/posiadaczy):
1) Imię i nazwisko: ...................................................................................................................................
2) Adres zamieszkania: ............................................................................................................................
3) Telefon kontaktowy, adres e-mail: .......................................................................................................
2. Adres realizacji zadania związanego z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem
odpadów zawierających azbest:
....................................................................................................................................................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)
1) Numer ewidencyjny działki: .....................................................
2) Tytuł prawny do władania nieruchomością: ..........................................................................................
(własność, współwłasność, dzierżawa, numer księgi wieczystej)
3. Informacje o zadaniu:
1) Przeznaczenie budynku na którym przeprowadzana będzie inwestycja (zaznaczyć właściwe):
a) budynek mieszkalny,
b) budynek gospodarczy,
c) inny (napisać jaki): ................................................................................................................................
2) Zakres prac (zaznaczyć właściwe):
a) demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
b) odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, zalegających na posesji.
3) Rodzaj prac przy obiekcie (napisać jaki; np. demontaż pokrycia dachowego, elewacji):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4) Rodzaj wyrobu (napisać jaki; np. płyty azbestowo-cementowe faliste): ...............................................
...............................................................................................................................................................
5) Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest [m2 lub kg]: ........................................................
6) Planowany termin wykonania zadania obejmujący rok 2020 (podać miesiąc planowanego
rozpoczęcia i zakończenia zadania): .....................................................................
4. Oświadczenia (niewłaściwe skreślić):
1) Oświadczam, że wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą.
2) Wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się usuwaniem i transportem odpadów zawierających azbest
na teren mojej posesji.
3) Oświadczam, iż prowadzę działalność gospodarczą/nie prowadzę działalności gospodarczej (zaznaczyć
właściwe).
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5. Załączniki:
1) Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby
zawierające azbest, a w przypadku współwłasności, gdy ww. tytuł prawny do nieruchomości przysługuje
kilku osobom – ich pisemna zgoda;
2) Kopia przedłożonej marszałkowi województwa informacji o wyrobach zawierających azbest;
3) Informacja o wyrobach zawierających azbest - w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami,
które dotychczas informacji nie złożyły;
4) Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
5) Oświadczenie o przeznaczeniu budynku/obiektu budowlanego;
6) Pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót związanych z demontażem pokrycia
dachowego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.
....................................................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

