
 

 

UCHWAŁA NR V/29/19 

RADY GMINY SŁAWNO 

z dnia 7 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia zasad finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów  

zawierających azbest z terenu Gminy Sławno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 i 9 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, zm.: Dz. U. z  

2009 r. Nr 130, poz. 1070; z 2016 r. poz. 2255; z 2017 r. poz. 1999 oraz z 2018 r. poz. 650, poz. 1356, poz. 

1479, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648, poz. 1722 i poz. 2161 oraz z 2019 r. poz. 42) Rada Gminy 

Sławno uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się zasady finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Sławno w 2019 roku. 

§ 2. Finansowane będą zadania ujęte w „Programie Usuwania Azbestu z terenu gminy Sławno”, przyjętym 

uchwałą Nr XXX/210/13 Rady Gminy Sławno z dnia 28 marca 2013 r., z miejsc, których właścicielami są oso-

by fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych 

będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.  

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

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

1) ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 362); 

2) 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,  

str. 1); 

3) rozporządzeniem 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 akwakultu-

ry (Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014, str. 45); 

4) rozporządzeniem 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). 

§ 4. Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Sławno. 
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§ 5. Finansowane w pełnej wysokości mogą być koszty odpowiedniego zapakowania odpadów azbesto-

wych, załadunku, transportu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany 

pokryć dachowych lub elementów elewacji, w tym pokryć dachowych wcześniej zdemontowanych i składowa-

nych na terenie posesji. 

§ 6. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie podmiot wybrany w trybie 

ustawy Prawo zamówień publicznych, posiadający przewidziane prawem stosowne uprawnienia, który na zle-

cenie Gminy Sławno dokonywał będzie odpowiedniego zapakowania odpadu, załadunku, transportu i uniesz-

kodliwienia w miejscu do tego przeznaczonym. 

§ 7. Procedura realizacji zadania: 

1) planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje z wnioskiem do Wójta Gminy 

Sławno o sfinansowanie tych prac. Wzór wniosku określa załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia zasad 

finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Sławno; 

2) podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa 

ubiegające się o pomoc de minimis powinny dołączyć: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de mini-

mis w rybołówstwie, jakie otrzymały, w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 

dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomo-

cy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie lub 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu in-

formacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 

poz. 311, z późn. zm.) albo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie in-

formacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810); 

3) finansowaniem objęty jest następujący zakres prac: usuwanie i unieszkodliwiane odpadów zawierających 

azbest (przez usunięcie rozumie się właściwe zapakowanie odpadu, załadunek, transport i przekazanie od-

padu do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych); 

4) wnioski przyjmuje i weryfikuje Wójt Gminy Sławno; 

5) wnioskodawca informowany jest o przyjęciu wniosku do realizacji; 

6) termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wyłonionej firmy z właścicielem 

nieruchomości; 

7) nabór wniosków o sfinansowanie zadań, o których mowa w § 5 uchwały, prowadzony będzie do 31 maja 

2019 roku; 

8) prace objęte finansowaniem zostaną wykonane w całości przez podmiot, o którym mowa w § 6 uchwały. 

§ 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest z wnioskodawcą pisemna umowa. 

§ 9. Gmina Sławno zastrzega sobie prawo dokonania kontroli po złożeniu wniosku, podczas realizacji za-

dania, jak i również w celu kontroli faktycznego wykonania przedsięwzięcia. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XLVIII/363/18 Rady Gminy Sławno z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie 

określenia zasad finansowania zadań z zakresu usuwania  i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Sławno. 
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stanisław Zdulski 
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Załącznik do uchwały Nr V/29/19 

Rady Gminy Sławno 

z dnia 7 marca 2019 r. 

Sławno, dnia .......................................... 

Wójt Gminy Sławno 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 

26-332 Sławno 

WNIOSEK O USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

1. Wnioskodawca:  

imię i nazwisko………….……………………………………………………………………………….. te-

lefon…..……………………… adres miejsca zamieszkania: 

miejscowość………………………………………….…..…………… numer posesji…………………...... 

2. Adres obiektu, którego dotyczy usunięcie azbestu lub wyrobów zawierających azbest:  

miejscowość………………………………………….…..…………… numer posesji…………………...... 

numer ewidencyjny działki .......................................... obręb ............................................ gmina Sławno. 

3. Dane techniczne: 

Ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do unieszkodliwienia: …………..………….. m2. 

Rodzaj odpadów zawierających azbest: płyty faliste/płaskie*. 

Odpad zawierający azbest pochodzi z budynku mieszkalnego/gospodarczego*. 

4. Oświadczenie wnioskodawcy: 

Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

1) Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Sławnie, Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz firmie działającej na zlecenie Gminy 

wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanych 

prac; 

2) Zapoznałem (am) się z zasadami finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Sławno; 

3) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpiszę pisemną umowę. 

 

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

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

* właściwe podkreślić. 
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