
UCHWAŁA NR XXXVI/344/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.) w związku z art. 400a ust.1 pkt 8 i art. 403 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1808 ze zm.)

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa 
Wieś Lęborska przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązywania do 31 grudnia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowa Wieś Lęborska

mgr Zdzisław Korda

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 31 sierpnia 2017 r.

Poz. 3143



Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/344/17

Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Zasady udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Wieś 
Lęborska przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

§ 1. 1. Określa się zasady dofinansowania ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska, na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska.

2. Dofinansowaniu podlegają zadania ujęte w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska, przyjętym uchwałą nr XXIII/268/09 Rady Gminy Nowa Wieś 
Lęborska z dnia 29 maja 2009 roku.

3. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środki zabezpieczone w budżecie gminy na ten cel w danym 
roku budżetowym.

4. Kwota dofinansowania zadania stanowić będzie 100 % jego kosztów kwalifikowanych, wyliczonych na 
podstawie ilości odpadów  zawierających azbest, zadeklarowanej do usunięcia przez właściciela nieruchomości 
we wniosku  o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest, z tego:

a) 75% jego kosztów kwalifikowanych, w przypadku dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

b) 25% jego kosztów kwalifikowanych, w przypadku dotacji pochodzącej z budżetu Gminy Nowa Wieś 
Lęborska.

5. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się podatku VAT.

6. W przypadku, gdy ilość zdemontowanych i unieszkodliwionych odpadów z danej nieruchomości, 
wynikająca z karty przekazania odpadu, będzie większa niż zadeklarowana przez właściciela nieruchomości we 
wniosku o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest, różnicę wnioskodawca zapłaci 
z własnych środków na podstawie zawartej z Gminą Nowa Wieś Lęborska umowy.

7. Koszty kwalifikowane będą obliczane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu, 
o którym mowa w § 2 ust. 1, w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej 
wynoszącego:

a) nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, 
zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów,

b) nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport  
i unieszkodliwienie odpadu.

8. Przyjmuje się, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo - cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg). Niniejszy 
przelicznik stosuje się do wyliczenia kosztów kwalifikowanych demontażu. 

9. Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowa Wieś Lęborska  
o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10. W razie nie uzyskania dotacji na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, nie będzie ono realizowane.

11. Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana finansowania  przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zasady i tryb udzielania pomocy finansowej mogą zostać 
zmienione przez  Radę Gminy Nowa Wieś Lęborska.
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§ 2. 1. O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, zwane 
dalej „Podmiotami uprawnionymi”, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.

2. W przypadku nieruchomości, których prawa wskazane w ust. 1 przysługują więcej niż jednej osobie 
konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego przez te 
osoby.

§ 3. 1. Podmiot uprawniony, ubiegający się o udzielenie dofinansowania do usunięcia wyrobów 
zawierających azbest, winien złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w terminie określonym 
w przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska wniosek (wg Załącznika nr 2 do uchwały), wraz z wymaganymi 
załącznikami. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do urzędu.

2. Wnioski, złożone po obowiązującym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

3. Jeżeli podmiot uprawniony złoży wniosek niekompletny – zostanie wezwany do jego uzupełnienia; 
w przypadku nie uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania – wniosek nie będzie 
rozpatrywany.

4. O dofinansowaniu wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia 
wyników naboru przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

§ 4. 1. Gmina Nowa Wieś Lęborska przeprowadza procedurę wyboru wykonawcy zadań  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, który na 
zlecenie gminy dokonywać będzie demontażu, zbierania i transportu wyrobów zawierających azbest do miejsc 
unieszkodliwiania.

2. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace  będzie firma spełniająca warunki określone  
w aktualnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami azbestowymi 
oraz posiadająca właściwe zezwolenia wymagane w regulaminie konkursu na dofinansowanie przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

§ 5. Procedura realizacji zadania:

1. Po powzięciu informacji o ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku konkursu dla gmin z terenu województwa pomorskiego, na tablicy ogłoszeń, stronie 
internetowej Gminy oraz na tablicach informacyjnych we wszystkich sołectwach Gminy Nowa Wieś Lęborska 
zamieszczone zostanie ogłoszenie o naborze wniosków.

2. Ogłoszenie określi w szczególności miejsce i termin przyjmowania wniosków od wnioskodawców 
z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

3. Podmiot uprawniony, ubiegający się o udzielenie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających 
azbest, winien złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w terminie określonym w przez Wójta 
Gminy Nowa Wieś Lęborska wniosek (wg Załącznika nr 1 do niniejszych szczegółowych zasad), wraz 
z wymaganymi załącznikami.

4. Jeżeli podmiot uprawniony złoży wniosek niekompletny – zostanie wezwany do jego uzupełnienia; 
w przypadku nie uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania – wniosek nie będzie 
rozpatrywany.

5. Dofinansowaniem objęty jest jeden z poniższych zakresów prac:

1) demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

2) transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, znajdujących się w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów 
zawierających azbest.

6. Gmina Nowa Wieś Lęborska ubiegać się będzie o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  na podstawie wniosków podmiotów uprawnionych, złożonych w Urzędzie 
Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.
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7. W przypadku uzyskania przez Gminę Nowa Wieś Lęborska dotacji, podmiot uprawniony, który złożył 
wniosek i został zakwalifikowany przez Komisję do dalszej procedury, zostanie poinformowany o tym fakcie 
i zaproszony do podpisania umowy z Gminą Nowa Wieś Lęborska, w której określone zostaną m.in. warunki, 
terminy realizacji zadania oraz obowiązki stron.

8. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie podmiot uprawniony winien dokonać zgłoszenia robót 
budowlanych (wymiany azbestowego pokrycia dachowego na swojej nieruchomości we właściwym wydziale 
budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku.

9. Gmina Nowa Wieś Lęborska wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów 
zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

§ 6. 1. Jeżeli dotacja dotyczy nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowi 
ona pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej działalności:

1) zgodnie z :

a) 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 akwakultury (Dz. Urz. UE  L 190 z 28.06.2014 r.),

b) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku 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),

c) 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),

2) po przedłożeniu  przez  wnioskodawców  dokumentów  i informacji  określonych  w art. 37 ust  1 i 2 
ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1808 ze zm.) oraz 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. 311ze zm.) nie dotyczy podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie,

3) po przedłożeniu  przez  wnioskodawców:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat 
podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121 poz. 810)

- w przypadku podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

§ 7. 1. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska zastrzega sobie prawo:

a) możliwości przeprowadzenia kontroli,

b) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, w przypadkach podejrzenia o nieprzestrzeganie 
niniejszych zasad.

2. Rozliczenie dotacji nastąpi po niezwłocznym otrzymaniu przez Gminę Nowa Wieś Lęborska, po 
zrealizowaniu przez wyspecjalizowaną firmę przedmiotu zadania,  następujących dokumentów:

a) faktury VAT lub rachunku wystawionego przez firmę za demontaż, zebranie, transport i unieszkodliwienie 
lub wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

b) karty przekazania odpadów na uprawnione składowisko docelowe,

c) oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz 
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 
i sanitarnych,
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d) zdjęcia fotograficznego dachu po demontażu płyt azbestowo - cementowych.

§ 8. Kwota dofinansowania  zostanie ustalona na podstawie iloczynu wagi wyrobów zawierających azbest  
usuniętych z danej nieruchomości oraz stawki wynikającej z umowy między Gminą Nowa Wieś Lęborska, 
a przedsiębiorcą realizującym prace polegające na jego demontażu, transporcie i utylizacji.

§ 9. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną, w rozumieniu przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie. Podmiotom ubiegającym się 
o dofinansowanie, których wniosek nie został uwzględniony, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie podmioty 
te jednak mogą się starać o dofinansowanie w przypadku, gdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej ogłosi następne konkursy.

§ 10.  Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z podaniem podmiotów, którym dotacja została przyznana 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na 
stronie www.nwl.pl        oraz bip.nwl.pl.
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Załącznik Nr 1

Wniosek nr …………………………………..
(wypełnia pracownik Urzędu Gminy Nowa Wieś 
Lęborska)

Data wpływu

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska

Wniosek o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest

1. Podmiot uprawniony: …………..…………………………........................................

Imię: …………………………… nazwisko: ……………………………………………

NIP: ……. - ……. - ….. - …..

PESEL: ……………………...    REGON: ……………………………..

Seria i numer dowodu osobistego: ………………………..

Data wydania dowodu osobistego: ………………………..

Organ wydający dowód osobisty: ……………………………………………………………..

Adres:

kod pocztowy: ………………… miejscowość: …….………………………………………

ulica: ……………….…………………………… nr domu: …….. nr mieszkania: ..............

telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………

adres  e-mail:......……………………………………………………………………………….

2. Adres realizacji zadania:

kod pocztowy: ………………… miejscowość: …….………………………………………

ulica: ……………….…………………………… nr domu: …….. nr mieszkania: ..............

numer ewidencyjny działki: …………………….., obręb ………………………………….

3. Źródło pochodzenia odpadu zawierającego azbest (zaznaczyć właściwe):

budynek mieszkalny jednorodzinny

budynek mieszkalny wielorodzinny

budynek gospodarczy

budynek garażowy

płyty luzem na posesji

inne …………………………………………………………………………………………

(określić właściwe źródło)

4. Zastosowanie (zaznaczyć właściwe):

pokrycie dachu

pokrycie elewacji

inne …………………………………………………………………………………………

(określić właściwe zastosowanie)

5. Zakres planowanych prac (zaznaczyć właściwy):

demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie  i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
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6. Powierzchnia: …………………… m2

7. Waga: …………………. kg

(przyjąć, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg)

8. Orientacyjny koszt kwalifikowany zadania: ………………………… zł

(obliczony zgodnie z § 1 ust. 5 „Szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu     
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska”)

9. Planowany termin przeprowadzenia prac:

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

(lipiec – październik, jednak nie później niż do 31 października)

10. Załączniki do wniosku:

1) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest – wypełniony druk,

2) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – wypełniony 
druk,

3) kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (w przypadku wspólnoty 
mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty),

4) dokumentacja fotograficzna obrazująca stan wyrobów zawierających azbest, o dofinansowanie usunięcia 
których występuje podmiot uprawniony,

5) mapa terenu z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku,

6) ewentualne pełnomocnictwo udzielone przez współwłaścicieli nieruchomości, z której planuje się usunięcie 
wyrobów zawierających azbest,

7) w przypadku pomocy publicznej (pomocy de minimis) – informacja przedstawiana w przypadku ubiegania 
się o pomoc de minimis).
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