
Uchwała Nr XXIX/206/2009 

Rady Gminy Lubsza 

 

z dnia 22 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji  

ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych,  

zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych  

zlokalizowanych na terenie Gminy Lubsza 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz 

art. 406 ust. 1 pkt  4 i 6 oraz art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U.  

z 2008 r. Nr 25 poz. 150; zm.: z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865; Nr 154 poz. 958 

Rada Gminy Lubsza uchwala: 

Regulamin przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, 

zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych, zwany dalej 

Regulaminem następującej treści: 

 

§ 1.1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, niebędącym 

przedsiębiorcami, dotacji na realizację zadań polegających na pokryciu części kosztów 

związanych z likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach oraz 

obiektach budowlanych z terenu Gminy Lubsza. 

2. Dotacja przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, mającym tytuł prawny do budynku 

lub obiektu budowlanego, znajdującego się na terenie Gminy Lubsza. 

3. Kwota dotacji wyliczana będzie na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę 

rachunków (faktur VAT) za wykonanie prac związanych z usuwaniem (demontażem) odpadów 

niebezpiecznych, zawierających azbest, transport, utylizację i stanowi 60 % ich łącznej wartości, 

jednak nie więcej niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), niezależnie od liczby budynków i 

obiektów budowlanych, z których usuwane są odpady niebezpieczne. 

4. Dotacja nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej. 

5. Dotacja nie przysługuje osobom fizycznym, które we własnym zakresie wywiozły odpady 

azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków lub obiektów 

budowlanych, których są właścicielami. 

 

§ 2.1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji zadania, określonego w § 1 ust. 1, winny 

złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Lubszy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi dotyczyć obiektów budowlanych, na które została 

złożona w danym roku informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 

wykorzystywania,  określoną załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 

urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 

3. Przedłożyć kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku 

lub obiektu budowlanego. W przypadku budynku lub obiektu budowlanego, do którego tytuł 

prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli. 

4. Przedłożyć ksero dowodu osobistego. 

5. Przedłożyć kopię dokumentu złożonego w Starostwie Powiatowym w Brzegu, 

potwierdzającego zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

lub kopię pozwolenia na budowę, wymaganego w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów 

budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub 

zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy. 

6. Przedłożyć kopię umowy na wykonanie zadań, o których mowa w § 1 ust. 1,  zawartej z 

przedsiębiorcą posiadającym decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, wydaną przez Starostę Brzeskiego. 



7. Przedłożyć oryginał rachunku (faktury VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za 

usunięcie i utylizację odpadów zawierających azbest. 

8. Przedłożyć kartę przekazania odpadu. 

9. Przedłożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem oświadczenie wykonawcy, że wykonał 

prace zgodnie z przepisami technicznymi i sanitarnymi, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649). 

 

§ 3.1. Wniosek i załączniki składa się w jednym egzemplarzu, w przypadku kserokopii 

dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia 

zgodności kserokopii z oryginałem. 

2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

3. Wniosek z załącznikami poddany zostanie weryfikacji oraz sprawdzeniu w terenie.  

4. Rozpatrywane będą wnioski dotyczące wykonania prac określonych w § 1 zrealizowane po 

1 lutego 2008 r.  

 

§ 4. Do rozpatrywania wniosków o których mowa w § 2 ust.1 Wójt powołuje Komisję, 

składającą się z pracowników Urzędu Gminy w Lubszy.  

 

§ 5.1. Komisja, o której mowa w § 4, sprawdza wykonanie prac w zakresie określonym we 

wniosku. 

2.  Komisja na podstawie dokumentów, o których mowa w § 2, rozpatruje wniosek  

i kwalifikuje go do realizacji, powiadamiając o tym pisemnie wnioskodawcę. 

3.  Pozytywnie zaakceptowany wniosek stanowi podstawę do zawarcia umowy 

cywilnoprawnej, w której zostanie określona wysokość dotacji oraz termin jej wypłaty.  

 

§ 6.1. Dotacja jest przyznawana według kolejności złożenia kompletnych dokumentów, po ich 

kwalifikacji – w miarę posiadania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

2. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły 

być dofinansowane w roku następnym.  

3. Dotacja podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi w 

przypadku złożenia fałszywych dokumentów. 

4. Osobie ubiegającej się o dofinansowanie, której wniosek nie został uwzględniony - nie 

przysługuje z tego tytułu roszczenie. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.  

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

Zastępca  

Przewodniczącego Rady 

Zbigniew Skibiński 


