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UCHWAŁA NR IV/31/2018
RADY GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z posesji znajdujących się na terenie Gminy Białobrzegi na lata 2019 – 2021
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 400 a ust.1 pkt 8, art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) mając na uwadze poprawę stanu
środowiska naturalnego, Rada Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców
oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z posesji znajdujących się na terenie Gminy Białobrzegi.
§ 2. 1. Szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w § 1 określa załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji znajdujących się na terenie Gminy
Białobrzegi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białobrzegi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Świętoniowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/31/2018
Rady Gminy Białobrzegi
z dnia 28 grudnia 2018 r.
§ 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1) Wnioskodawcy - rozumie się przez to podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki
sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi, posiadające tytuł prawny do
dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Białobrzegi, z której mają być usunięte wyroby
zawierające azbest;
2) koszcie kwalifikowalnym - należy przez to rozumieć koszty załadunku, transportu i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest;
3) Dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Białobrzegi.
§ 2. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.
§ 3. Dofinansowanie udzielone będzie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji
§ 4. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
2. Pisemny wniosek o przyznanie dotacji celowej należy złożyć w Urzędzie Gminy Białobrzegi do dnia
30 czerwca danego roku budżetowego. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich
uzupełnienia. Wniosek uznaje się za kompletny jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie
niezbędne informacje pozwalające na jego rozpatrzenie. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia
wniosku z terminie 7 dni od dnia powiadomienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
3. Wniosek, który wpłynął po terminie określonym w ust. 2 zwracany jest Wnioskodawcy bez jego
rozpatrzenia.
4. Wnioskodawca niebędący osobą fizyczną do wniosku o udzielenie dotacji dołącza dokument
potwierdzający formę prawną Wnioskodawcy (odpis z KRS, wypis z CEDIG itp.).
5. Dotację celową mogą uzyskać Wnioskodawcy, którzy posiadają tytuł prawny do obiektu lub
nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Białobrzegi, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.
§ 5. 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej
pomiędzy Dotującym a Wnioskodawcą.
2. Umowa o przyznanie dotacji powinna zawierać elementy wskazane w art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), w szczególności:
1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki
dotacji;
2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej,
z tym że termin ten nie może być dłuższy niż terminy zwrotu określone w ustawie o finansach publicznych.
§ 6. 1. Kompletne wnioski będą realizowane w danym roku budżetowym w kolejności ich złożenia aż do
wyczerpania środków finansowych określonych w uchwale budżetowej na ten cel na dany rok.
2. Wniosek, który spełnił warunki dofinansowania, a który w danym roku budżetowym, z uwagi na
wyczerpanie środków przeznaczonych na ten cel, dofinansowania nie otrzymał, zwracany jest Wnioskodawcy
i może zostać rozpatrzony w następnym roku budżetowym, po ponownym złożeniu wniosku w Urzędzie
Gminy Białobrzegi.
§ 7. Prace związane z usunięciem wyrobów azbestowych prowadzone będą przez firmę wyłonioną przez
Dotującego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
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§ 8. Dotujący dokona rozliczenia dotacji poprzez:
1) przyjęcie i sfinansowanie przez Dotującego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę,
2) przyjęcie od Wykonawcy karty przekazania odpadu na składowisko.
Tryb przyznawania dotacji jako pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie
§ 9. 1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jako pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie jest:
1) spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności w:
a) 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. UEL
352 z 24.12.2013 str.1),
b) Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1408/2013 z 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. L 352,
z 24.12.2013, str. 9),
c) Rozporządzeniu 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 akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014, str. 45).
2) przedłożenie przez Wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w:
a) art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362),
b) 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 z późn. zm.),
c) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810 z późn. zm.).
2. W przypadku udzielania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków służących
działalności rolniczej, udzielana pomoc podmiotom będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie.
3. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de minimis,
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przepisy niniejszego rozdziału obowiązują do dnia
31 grudnia 2021 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/31/2018
Rady Gminy Białobrzegi
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Wniosek o przyznanie w roku ............. dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z posesji znajdujących się na terenie Gminy Białobrzegi
I. Dane dotyczące Wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:
................................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania/siedziby
................................................................................................................................................................
3. Nr telefonu kontaktowego ..................................................................................................................
4. Seria i nr dowodu osobistego/NIP .....................................................................................................
5. Prowadzę działalność w rolnictwie lub rybołówstwie - tak/nie (niepotrzebne skreślić)
II.

Wnioskuję o przyznanie dotacji celowej na
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

zadanie

związane

z załadunkiem,

transportem

1. Adres nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe:
................................................................................................................................................................
2. Tytuł prawny władania nieruchomością:
................................................................................................................................................................
(własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem)

3. Rodzaj wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia z posesji:
................................................................................................................................................................
(płyty eternitowe faliste, płyty płaskie, okładziny ścian, elementy zabudowy, inne)

4. Ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione (m² lub w kg):
................................................................................................................................................................
III. Załączniki do wniosku:
1. Dokument potwierdzający formę prawną Wnioskodawcy (odpis z KRS, wypis z CEIDG, itp.) - dotyczy
Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną.
2. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis oraz de minimis w rolictniwe lub rybołówstwie,
o których mowa w § 10 załącznika nr 1 do uchwały, w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis oraz de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
IV. Oświadczam, że:
1. Posiadam tytuł prawny do nieruchomości, z terenu której mają być usunięte wyroby zawierające azbest.
2. Podane we wniosku odpady zawierające azbest pochodzą z budynków znajdujących się na terenie Gminy
Białobrzegi, a ich demontaż został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zapoznałem się z treścią i akceptuję zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Białobrzegi na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwania
wyrobów zawierających azbest z posesji znajdujących się na terenie Gminy Białobrzegi.
4. Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
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5. Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeksu karnego.
V. Wyrażam zgodę:
1. aby Gmina Białobrzegi dysponowała w moim imieniu środkami na opłacenie faktury VAT za wykonany
odbiór wyborów zawierających azbest i przekazała je na konto Wykonawcy;
2. na przeprowadzenie oględzin na mojej nieruchomości przez pracowników Urzędu Gminy Białobrzegi;
3. na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy Białobrzegi niezbędnych przy
udzielaniu dotacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1000 ze zm.).

...........................................................................
(data i podpis Wnioskodawcy)

