
  

UCHWAŁA NR XXXV/215/21 

RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE 

z dnia 21 maja 2021 r. 

w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu przyznawania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Rajgród” 

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 2020 r. poz. 1219), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin przyznawania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Rajgród” w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Marek Bućko 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 maja 2021 r.

Poz. 2170



Załącznik do uchwały Nr XXXV/215/21 

Rady Miejskiej w Rajgrodzie 

z dnia 21 maja 2021 r. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI DO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST Z TERENU GMINY RAJGRÓD 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rajgród. 

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

następujących wyrobów zawierających azbest: 

1) płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie; 

2) płyty płaskie azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie. 

3. Dotacja może być udzielona do inwestycji realizowanych przez: 

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osoby fizyczne, 

b) wspólnoty mieszkaniowe, 

c) osoby prawne, 

d) przedsiębiorców; 

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

4. Jeżeli środki przeznaczone na udzielenie dotacji będą pochodziły ze źródeł zewnętrznych, krąg 

podmiotów, o których mowa w ust. 3, może zostać ograniczony, jeżeli będzie to wynikało z zasad ustalonych 

przez podmioty przekazujące te środki. 

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 udzielona na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości 

położonych w granicach administracyjnych gminy Rajgród. Dotacja może być przyznana podmiotom 

posiadającym  tytuł prawny do ww. nieruchomości. 

2. Dotacja może być udzielona na pokrycie kosztów demontażu wraz z transportem i unieszkodliwianiem 

wyrobów zawierających azbest. 

3. Dotacja może być również udzielona na pokrycie kosztów związanych z: 

1) transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest składowanych/zalegających na 

posesjach zlokalizowanych na terenie gminy Rajgród przed wejściem w życie przepisów w sprawie 

sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w 2004 r., 

lub 

2) demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących  

z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Rajgród uszkodzonych na skutek zdarzeń losowych  

(np.  huragan, pożar, runięcie budynku), lub 

3) transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zdemontowanych z budynków 

zlokalizowanych na terenie gminy Rajgród przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia, o ile 

prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami w sprawie  

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 
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§ 3. 1. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie przez Gminę Rajgród 

prac polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu lub transporcie i unieszkodliwianiu  wyrobów 

zawierających azbest. 

2. Sfinansowanie prac, o których mowa w ust. 1, polega na zleceniu przez Gminę Rajgród wykonania tych 

prac podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia związane z usuwaniem azbestu. 

3. Dotacje mogą być udzielane ze środków własnych budżetu Gminy Rajgród, pochodzących z wpływów 

z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub  

ze środków pozyskanych przez Gminę ze źródeł zewnętrznych. 

4. Wysokość środków przeznaczona na dzielenie dotacji określona będzie każdorazowo w budżecie 

Gminy Rajgród na dany rok budżetowy. 

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

złożyć w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie stosowny wniosek o przyznanie dotacji zawierający: 

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

2) określenie rodzaju oraz ilości wyrobów zawierających azbest; 

3) położenie nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, z oznaczeniem nr działki 

ewidencyjnej; 

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

5) imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. 

2. Do wniosku należy załączyć: 

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego o  nieruchomości, na której znajdują się wyroby 

zawierające azbest; 

2) w przypadku posiadania innego tytułu  prawnego  niż własność  lub  użytkowanie wieczyste, należy 

dołączyć zgodę właściciela nieruchomości; 

3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę 

poszczególnych współwłaścicieli na 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; 

5) jeżeli wnioskodawca nie jest osoba fizyczną, należy załączyć dokument, z którego będzie wynikać prawo 

do reprezentowania wnioskodawcy; 

6) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające 

prawidłowość wykonania prac związanych z demontażem wyrobów azbestowych, w szczególności: 

a) kopię oświadczenia wykonawcy prac o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu  

z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych – zgodnie  

z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. 

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.), 

b) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia prac do Starostwa Powiatowego w Grajewie lub 

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

z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, z późn. zm.). 

3. W przypadku załączania kopii załączników do wniosku, wymagane  jest przedłożenie w Urzędzie 

Miejskim oryginału dokumentów do wglądu. 

4. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród. 
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§ 5. 1. Jeżeli dotacja dotyczy budynku, który jest ściśle związany z działalnością rolniczą lub w którym 

prowadzona jest działalność gospodarcza  lub zarejestrowana jest jej siedziba, stanowi ona pomoc de minimis, 

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

a) 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), 

b) rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 717/2014 z 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 28.6.2014, str. 45), 

c) rozporządzeniem Komisji (WE) 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). 

– należy przedłożyć: 

– dokumenty i informacje określone w art. 37 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 743 z późn. zm.)  

oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311  

z późn. zm.). 

– dokumenty i informacje określone w art. 37 ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 743 z późn. zm.)  

oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010  w sprawie informacji składanych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. 

Nr 121, poz. 810). 

§ 6. 1. Kolejność rozpatrywania wniosków następować będzie według kolejności wpływu kompletnych 

wniosków, z zastrzeżeniem ust. 7. Wniosek jest kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera 

wszystkie niezbędne załączniki, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 5. 

2. Wnioski dotyczące wyrobów zawierających azbest, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, rozpatrywane 

będą w pierwszej kolejności. 

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

4. Wnioski będą kwalifikowane do udzielenia dotacji wg kryteriów określonych w § 1 ust. 2 i 3 oraz § 2. 

5. W przypadku pozytywnego zakwalifikowania wniosku do udzielenia dotacji, wnioskodawca zostanie 

poinformowany pisemnie. 

6. Przed przystąpieniem do wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów zwierających azbest, 

Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać zgłoszenia prac lub uzyskać stosowne pozwolenie ze Starostwa  

Powiatowego w Grajewie, jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą z 07.07.1994 r. Prawo budowlane   

(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333, z późn. zm.). 

7. W przypadku, kiedy wniosek został zakwalifikowany do udzielenia dotacji, ale z powodu braku 

środków finansowych w budżecie Gminy inwestycja nie została zrealizowana, dotacja będzie mogła zostać 

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

kolejności, z zastrzeżeniem ust. 2. 
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