
UCHWAŁA NR 271/XLIV/2014
RADY GMINY W LUBOWIDZU

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zasad udzielania dotacji na dofinasowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Lubowidz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 
poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 4 pkt.1 lit. a i b, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.), uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Zasady i tryb finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Lubowidz” w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubowidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r.

Poz. 4853



Załącznik do uchwały Nr 271/XLIV/2014 

Rady Gminy w Lubowidz 

z dnia 7 kwietnia 2014 r. 

 

"Zasady i tryb finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Lubowidz”  

 

§ 1 

1. Ustala się zasady udzielania dotacji na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Lubowidz. 

2. Dotacja może być przyznana na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania 

następujących wyrobów zawierających azbest: 

a) Płyty płaskie azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie; 

b) Płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie; 

c) Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.  

3. Dotacja może być udzielona do inwestycji realizowanych przez: 

a) Osoby fizyczne; 

b) Wspólnoty mieszkaniowe; 

c) Jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami 

prawnymi. 

4. Gmina Lubowidz nie pokrywa kosztów usunięcia i utylizacji pokryć dachowych 

zawierających azbest z nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz kosztów poniesionych przez właścicieli (użytkowników), którzy we 

własnym zakresie usunęli i zutylizowali odpady zawierające azbest.  

5. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej (np. projekty budowlane), 

związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 

6. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i ułożenia nowych pokryć dachowych.  

§ 2 

1. Dotacja może być przyznana na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości 

położonych w granicach administracyjnych Gminy Lubowidz.  

2. Dotacja może być przyznana podmiotom posiadającym tytuł prawny do ww. nieruchomości. 

3. Dotacja może być przyznana na pokrycie kosztów demontażu wraz z transportem  

i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.  

4. Dotacja może być również udzielona na pokrycie kosztów związanych z transportem  

i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest: 

a) Składowanych/zalegających na posesjach zlokalizowanych na terenie Gminy Lubowidz; 

b) Pochodzących z pokryć dachowych zniszczonych na skutek zdarzeń losowych (np. 

huragan, pożar, runięcie budynku). 
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§ 3 

Rada Gminy w Lubowidzu dokonała wyboru tej inwestycji do dofinansowania celem 

zachęcenia mieszkańców gminy do podejmowania inwestycji w zakresie usuwania wyrobów 

zawierających azbest, wyeliminowania azbestu z terenu gminy, polepszenia stanu środowiska na 

terenie gminy oraz likwidacji zagrożeń dla środowiska oraz dla zdrowia mieszkańców gminy. 

Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania wynika z Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Lubowidz przyjętego Uchwałą Nr 261/XLII/2014 Rady Gminy 

w Lubowidzu z dnia 18 lutego 2014r., który realizuje postanowienia Krajowego „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. 

§ 4 

1. Dotacja będzie udzielona w formie bezgotówkowej, tj. poprzez dofinansowanie przez Gminę 

Lubowidz prac polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów 

zawierających azbest. 

2. Sfinansowanie prac, o których mowa wyżej, polega na zleceniu przez Gminę Lubowidz 

wykonania prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia związane z usuwaniem 

azbestu.  

3. Dotacje mogą być udzielane ze środków własnych budżetu Gminy Lubowidz, pochodzących  

z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na ochronę środowiska  

i gospodarki wodnej lub ze środków pozyskanych przez Gminę ze źródeł zewnętrznych. 

4. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dotacji określona będzie każdorazowo  

w budżecie Gminy Lubowidz na dany rok budżetowy.  

§ 5 

Jeśli przyznana dotacja po stronie wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną w rozumieniu art. 

107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (t. j. dz. Urz. U.E. seria C, Nr 115 z dnia  

9 maja 2008 r.) –warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotacje jest dodatkowo:  

1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych w zależności od prowadzonej 

działalności w:  

a) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 2006 r.  

Nr 379,5)  

b) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania 

art. 87 o art. 88 Traktatu (WE) w odniesiony do pomocy de minimis w sektorze produkcji 

rolnej (Dz. Urz. UE. Seria L, Nr 337, srt. 35 z dnia 21 grudnia 2007 r.). 

2) przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów i informacje określonych w art. 37 ust.1 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. Zm.) oraz rozporządzeniu Rady 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4853



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). 

§ 6 

1. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest 

powinny złożyć w Urzędzie Gminy w Lubowidzu stosowny wniosek o przyznanie dotacji 

zawierający: 

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres i telefon kontaktowy; 

2) określenie rodzaju oraz ilości wyrobów zawierających azbest; 

3) proponowany termin wykonania prac związanych z usunięciem azbestu; 

4) położenie nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,  

z oznaczeniem nr działki ewidencyjnej; 

5) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest; 

6) imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy wszystkich współwłaścicieli nieruchomości; 

2. do wniosku należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której 

znajdują się wyroby zawierające azbest 

2) w przypadku podsiania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie 

wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciel nieruchomości, 

3) w przypadku nieruchomość będącej współwłasności należy załączyć zgodę 

poszczególnych współwłaścicieli a wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu 

i wyrobów zawierających azbest oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do 

występowania o dotację celową w imieniu wszystkich współwłaścicieli i do 

podpisania umowy dotacji. 

4) w przypadku spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej należy załączyć stosowną 

uchwałę organów spółdzielni lub wspólnoty, 

3. Wójt Gminy Lubowidz ogłasza na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej informacje  

o warunkach i terminach składania wniosków. 

§ 7 

1. Kolejność rozpatrywania wniosków następować będzie według kolejności wpływu kompletnych 

wniosków, z zastrzeżeniem pkt. 7. Wniosek jest kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony 

i zawiera wszystkie niezbędne załączniki, o których mowa we wniosku.  

2. Wnioski dotyczące wyrobów zawierających azbest, o których mowa w § 2 pkt. 4 lit. b, 

rozpatrywane będą w pierwszej kolejności. 

3. Wnioski będą poddawane weryfikacji oraz mogą podlegać sprawdzeniu w terenie. 

4. Wnioski będą kwalifikowanie do udzielenia dotacji wg kryteriów określonych w §1 pkt. 2 i 3 

oraz §2. 
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5. W przypadku pozytywnego zakwalifikowania wniosku do udzielenia dotacji, z wnioskodawcą 

zostanie podpisana umowa.  

6. Przed przystąpieniem do wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest. Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać zgłoszenia prac lub uzyskać stosowne 

pozwolenie ze Starostwa Powiatowego w Żurominie, jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą z 7 

lipca 1994 t. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r . Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) 

7. W przypadku, kiedy wniosek został zakwalifikowany do udzielenia dotacji, ale Gmina 

Lubowidz nie otrzymała dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, nie pozyskała środków z innych źródeł lub nie przeznaczyła środków 

własnych Gminy, zadanie nie będzie realizowane, natomiast dotacja będzie mogła zostać 

przyznana w roku następnym. Wnioski, które przeszły z roku poprzedniego, będą realizowane 

w pierwszej kolejności, z zastrzeżeniem pkt. 2. 

8. Gmina Lubowidz zastrzega sobie zmianę trybu przydzielania pomocy finansowej na realizację 

Zadania – w przypadku zmiany zasad udzielania pomocy przez WFOŚiGW w Warszawie. 

9. W przypadku nie uzgodnienia terminu demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest lub 

naruszenia innych warunków niniejszych zasad Gmina Lubowidz może wycofać się  

z udzielenia pomocy.  

§ 8 

Ustala się następujący sposób rozliczania dotacji: 

1) Wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przedkłada 

Gminie Lubowidz zestawienia imienne podmiotów, u których wykonano usunięcie 

wyrobów zawierających azbest wraz z ilościami wyrobów i indywidualnymi kartami 

przekazania odpadu. Podmiot, u którego wykonano usunięcie wyrobów zawierających 

azbest, potwierdza wykonanie prac stosownym oświadczeniem. 

2) Upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy dokonują sprawdzenia w terenie realizacji 

zadania. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Michał Zieliński 
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Uzasadnienie

Do uchwały Nr 271/XLIV/2014

Rady Gminy w Lubowidzu

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

W sprawie: przyjęcia „Zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Lubowidz”

Niniejszy projekt uchwały określa zasady udzielania pomocy osobom fizycznym (w tym wspólnotom 
mieszkaniowym) w zakresie bezpiecznego usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Przepisy 
ustawy Prawo ochrony środowiska zezwalają na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, także 
z zakresu gospodarki odpadami.

Mając na uwadze zapisy Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Lubowidz przyjętego Uchwałą Nr 261/XLII/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 18 lutego 2014 roku 
gmina powinna podejmować działania zmierzające do całkowitego usunięcia wyrobów zawierających 
azbest do 2032 r. Służyć temu mogą działania polegające na organizowaniu usuwania wyrobów 
zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych. Gmina może ubiegać się o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych dla osób 
fizycznych (w tym wspólnot mieszkaniowych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 
w Warszawie na zasadach określonych corocznie przez Fundusz. Osoby prawne oraz osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, zgodnie z Programem „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na 
terenie województwa mazowieckiego” ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w 2014 roku, składają wnioski indywidualnie do WFOŚiGW w Warszawie. 
W związku z tym, iż dotacja z WFOŚiGW w 2014 roku pokrywa 85 % kosztów usuwania i utylizacji 
azbestu, zasadne jest przyjęcie zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Lubowidz, przy udziale środków własnych Gminy lub z innych środków zewnętrznych, aby pomóc 
mieszkańcom w bezpiecznym usuwaniu azbestu.

Wobec powyższego uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński
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