
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/476/17 

RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH 

z dnia 2 marca 2017 r. 

w sprawie określenia zasad realizacji „Programu usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest  

z terenu Miasta Pabianice” na rok 2017 

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

poz. 446, zm. poz. 1579), w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środo-

wiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1676, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej na realizację „Programu usuwania azbestu i odpadów za-

wierających azbest z terenu Miasta Pabianice” na rok 2017. 

§ 2. Szczegółowe zasady oraz tryb postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania dotacji, o której 

mowa w § 1 określa Regulamin realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i odpadów zawiera-

jących azbest z terenu Miasta Pabianice” na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

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

  
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach 

 

 

Andrzej Żeligowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 marca 2017 r.

Poz. 1467



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/476/17 

Rady Miejskiej w Pabianicach 

z dnia 2 marca 2017 r. 

Regulamin realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i odpadów zawierających azbest 

z terenu Miasta Pabianice” na rok 2017 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady oraz tryb postępowania w sprawie udzielania i  sposobu rozliczania 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, zwanej dalej dotacją w ramach „Programu usuwania i  

unieszkodliwiania azbestu i  odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice” na  rok 2017, zwanego 

dalej Programem. 

2. Dotacja dotyczy kosztów realizacji prac polegających na likwidacji lub wymianie zawierających azbest 

elementów pokryć dachowych, elewacji budynków mieszkalnych lub gospodarczych związanych z  potrzebami 

bytowymi (garaże, komórki, szopy, wiaty itp.) oraz przekazaniem ich do utylizacji, zwanych dalej pracami 

związanymi z usuwaniem azbestu. 

3. Przez zawierające azbest elementy pokryć dachowych, elewacji budynków mieszkalnych lub  gospodar-

czych związanych z  potrzebami bytowymi, rozumie się odpady o  kodach 17  06  01* - materiały izolacyjne 

zawierające azbest, 17  06  05* - materiały budowlane zawierające azbest, zwane dalej wyrobami zawierający-

mi azbest. 

II. Podmioty uprawnione do korzystania z dotacji 

§ 2. 1. O udział w Programie mogą ubiegać się podmioty, zwane dalej Wnioskodawcami, niezaliczone do 

sektora finansów publicznych, w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, 

przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami 

prawnymi, będące właścicielami bądź współwłaścicielami, użytkownikami, współużytkownikami wieczystymi, 

nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianice, zwanego dalej Miastem. 

2. W przypadku nieruchomości, do których prawa wskazane w ust. 1 przysługują więcej niż jednej osobie 

konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie do wniosku pełnomocnictwa udzielo-

nego Wnioskodawcy przez te osoby, lub uchwały właściwego organu. 

III. Zasady udzielania dotacji w ramach Programu 

§ 3. 1. Dofinansowaniem w formie dotacji celowej objęte mogą być wyłącznie koszty: 

1) demontażu, przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest – 

dla wyrobów, które będą demontowane w roku 2017; 

2) przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest – dla wyrobów 

zdemontowanych wcześniej. 

2. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowych pokryć dachowych, elewacji, itp. oraz podmio-

tów, które we własnym zakresie dokonały wcześniej przekazania odpadów zawierających azbest do utylizacji. 

3. Kosztami kwalifikowanymi są wyrażone w złotych wydatki netto poniesione na realizację określonych  

w ust.1 prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 

4. Wyboru Wykonawcy prac, posiadającego stosowne uprawnienia związane z  usuwaniem i utylizacją wy-

robów zawierających azbest, zwanego dalej Wykonawcą, dokonuje Miasto zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.), a gdy nie znajduje ona zastoso-

wania, z zastosowaniem zasad uczciwej konkurencji i przejrzystości. 
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5. Dotacja realizowana będzie poprzez pokrycie części kosztów realizacji inwestycji ze środków: Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwanego dalej WFOŚiGW oraz 

środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej 

NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodar-

ki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest WFOŚiGW” 

oraz środków własnych Miasta. 

6. Warunkiem realizacji Programu jest uzyskanie przez Miasto dotacji z WFOŚiGW. 

7. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych ogółem, w tym ze środków udo-

stępnionych przez NFOŚiGW do 45% kosztów (ale nie więcej niż 400 zł za 1 Mg wyrobu zawierającego 

azbest). 

8. Warunkiem uzyskania dotacji przez Wnioskodawcę jest złożenie kompletnego wniosku, którego wzór 

określono załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

9. Załącznikami do wniosku o uzyskanie dotacji są odpowiednio: 

1) informacja o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem 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); 

2) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o której mowa w roz-

porządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposo-

bów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 

649, ze zm.); 

3) kserokopia zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach 

prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenia na budowę lub rozbiórkę 

obejmującego prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych (oryginał do wglądu); 

4) zaświadczenie o uprawnieniach Wykonawcy na prowadzenie prac związanych z usuwaniem wyrobów za-

wierających azbest – dla wyrobów zdemontowanych; 

5) kserokopia oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego, z zachowaniem przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bez-

piecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr. 71, poz. 649, ze zm.), zawie-

rające dodatkowo informację o łącznej powierzchni lub masie (gramaturze) odpadów usuniętych z obiek-

tów – dla wyrobów zdemontowanych; 

6) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z ewidencji gruntów, umowa użycze-

nia, dzierżawy, najmu, itp.); 

7) upoważnienie do występowania w imieniu Wnioskodawcy. 

10. Dotacja przyznawana będzie do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel  w budżecie Miasta 

na rok 2017. 

11. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą warunkiem 

rozpatrzenia wniosku jest spełnienie wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności, w: 

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 seria L z 2013 r. nr 352 

z dnia 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 seria 

L, nr 352 z dnia 24.12.2013 str. 9). 
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12. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą przedkłada również dokumenty i informacje określone w 

art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.), w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29.03.2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające 

się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).  

13. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą do dnia 21 kwietnia 2017 r. do godz. 15 w siedzibie 

Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach, zwanego dalej Wydziałem, ul. św. Jana 4, II 

piętro, pokój nr 21. 

14. Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. 

15. Wnioski pobrać można ze strony internetowej UMP: www.um.pabianice.pl w siedzibie Wydziału oraz 

Biurze Obsługi Interesantów. 

16. Ocena formalna wniosku przeprowadzona zostanie przez pracowników Wydziału i polegać będzie na 

sprawdzeniu, czy Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku, a wniosek zawiera 

wszystkie wymagane informacje i załączniki oraz został podpisany przez Wnioskodawcę lub osoby upoważ-

nione. 

17. Ocena zostanie zakończona sporządzeniem listy wniosków zakwalifikowanych do Programu. 

18. O miejscu na liście decydować będzie stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest oraz 

data złożenia kompletnego wniosku. 

19. Wnioskodawca, zobowiązany jest do udzielenia Miastu wszelkich wyjaśnień w zakresie realizowanego 

przedsięwzięcia. 

20. W przypadku niewypełnienia przez Wnioskodawcę, któregokolwiek z warunków niniejszych zasad 

Miasto może odmówić udzielenia dotacji. 

21. Z zakwalifikowanym do Programu Wnioskodawcą Prezydent Miasta Pabianic podpisze umowę, w któ-

rej określony zostanie w szczególności szczegółowy opis, termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz wy-

sokość dotacji, sposób i termin jej przekazania, wykorzystania i rozliczenia, a także tryb kontroli wykonywane-

go przedsięwzięcia. 

22. Niepodpisanie umowy, o której mowa w ust. 21 w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego za-

wiadomienia o zakwalifikowaniu przedsięwzięcia do Programu z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, 

skutkuje odmową przyznania dofinansowania. 

IV. Sposób rozliczania dofinansowania 

§ 4. 1. Termin zakończenia realizacji prac związanymi z usuwaniem azbestu objętych dotacją w  ramach 

Programu ustala się na dzień: 15.10.2017 r. 

2. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia do dnia 31.10.2017 r. w Wydziale sprawozdania z rea-

lizacji zadania wraz z oryginałem protokołu odbioru robót podpisanego przez Wnioskodawcę i Wykonawcę 

oraz dowodem zapłaty faktury VAT wystawionej na Wnioskodawcę przez Miasto.  

3. Rozliczenie końcowe dotacji nastąpi po przedstawieniu przez Wnioskodawcę dokumentów, o których 

mowa w ust. 2, lecz nie później niż do dnia 15.11.2017 r. 

4. Udzielona z budżetu Miasta dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji podlega zwrotowi do budżetu 

na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 885) w przypadkach, gdy została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub została pobrana 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach 

 

 

Andrzej Żeligowski 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 1467

http://www.um.pabianice.pl/


Załącznik Nr 1 do Regulaminu realizacji ,,Programu  

usuwania i unieszkodliwiania azbestu  i odpadów  

zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice"  
w roku 2017 

WNIOSEK 

przystąpienia do „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i odpadów zawierających  

azbest z terenu Miasta Pabianice” w roku 2017 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach 

Andrzej Żeligowski 
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