
UCHWAŁA NR LI/363/2010  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 8 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych poryć 

dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr

80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 

1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 

1 punkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, 

poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215 poz. 1664) na wniosek Burmistrza 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala: 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Ogrodzieniec przysługuje osobie fizycznej, która dokonała na 

terenie Gminy Ogrodzieniec likwidacji azbestowych pokryć dachowych i/lub elewacji z nieruchomości, do której posiada 

tytuł prawny. 

2. Dotacje będą udzielane na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest.  

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania 

zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr X/75/2007 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu rozdziału środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych po wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających 

azbest.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”, 

2) Załącznik nr 2 - „Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”, 

3) Załącznik nr 3 - „Umowa o udzieleniu dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Grzegorz Wałek 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

§ 1.  1. Zgodnie jednak z art. 403 ust. 2 zmienionej ustawy Prawo ochrony środowiska „Do zadań własnych gmin należy

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-

25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6,

stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich 

funduszy”. Art. 400a ust. 1 pkt 5 przewiduje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje 

wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 

w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. 

2. Środki budżetu gminy są wydatkowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).  

§ 2.  1. Środki budżetu gminy przeznacza się na dotację do utylizacji odpadów azbestowych powstałych po wymianie 

lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych 

położonych na terenie gminy Ogrodzieniec. 

2. Dotację do utylizacji odpadów azbestowych mogą uzyskać osoby fizyczne, będące posiadaczami nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub budynkami gospodarczymi.  

3. Środki budżetu gminy przekazywane są w formie DOTACJI, po dostarczeniu dokumentów potwierdzających 

utylizację.  

4. Dotację na ww. prace przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu.  

5. Osoba ubiegająca się o dotację jest obowiązana zawiadomić Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, 

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska UMiG w Ogrodzieńcu, pokój 35 o terminie przekazania do utylizacji 

wyrobów azbestowych, w celu umożliwienia obecności przedstawiciela urzędu przy wykonywaniu tych prac. Zawiadomienia 

należy dokonać nie później niż DWA DNI przed planowanym przekazaniem odpadów.  

§ 3. Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów utylizacji odpadów azbestowych związanych z wymianą lub likwidacją 

pokryć dachowych i elewacji.  

§ 4. Kwotę dofinansowania ustala się według następujących zasad: 

1. Łączne dotacja wynosi 80 % kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych lecz nie więcej niż 700 zł 

(słownie: siedemset złotych).  

2. Dofinansowaniu będą podlegały wydatki poniesione na utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie 

lub likwidacji pokrycia dachowego i elewacji tj.: 

§ 5. Prace o których mowa w § 4 pkt 2 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający aktualne decyzje 

administracyjne zezwalające na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

§ 6. Osoby ubiegające się o dotację powinny złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, w Referacie 

Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 35, zawierający 

następujące informacje: 

§ 7. Do wniosku o którym mowa w § 6 należy dołączyć: 

1. Kserokopię aktualnego tytułu prawnego władania nieruchomością.  

2. Kserokopię zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do właściwego organu architektoniczno - budowlanego 

(Starostwo Powiatowe w Zawierciu).  

3. Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz o wykonaniu wszystkich prac 

o których mowa w § 4 przez uprawnionego wykonawcę.  

4. Kserokopię karty przekazania odpadu – określoną w ustawie o odpadach – wystawioną przez WYKONAWCĘ.  

§ 8. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, która ustala 

wysokość kwoty dotacji.  

§ 9. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.  

§ 10. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych 

w danym roku w budżecie na ten cel, decyzje o dotacji będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku 

kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.  

§ 11. Wypłata kwoty dotacji, o której mowa w § 4, dokonana będzie w kasie Banku Spółdzielczego w Zawierciu 

O/Ogrodzieniec lub na wskazany rachunek bankowy, po przedstawieniu oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego 

przez przedsiębiorcę wymienionego w § 5.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.

- Zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Załadunek, transport i składowanie odpadów.

a) Dokładne dane osobowe wnioskodawcy.

b) Określenie nieruchomości z której mają być odebrane odpady azbestowe.

c) Wysokość nakładów poniesionych na prace określone w § 4 pkt 2.

d) Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu utylizacji.

W N I O S E K  

O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

C Z Ę Ś Ć I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA  

 

1. Informacja o Wnioskodawcy:  

Imię ............................................................................................................................................  

Nazwisko ...................................................................................................................................  

- Adres zameldowania:  

ulica .......................................................................... nr domu .......... nr mieszkania ..................  

kod pocztowy ................. miejscowość ...................................................... tel. ..........................  

 

2. Adres przeprowadzonej wymiany lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji:  

ulica......................................nr domu.............. nr ewidencyjny działki.......................................  

kod pocztowy........................ miejscowość..................................................................................  

 

3. Wysokość poniesionych nakładów na utylizację płyt eternitowych zawierających azbest : 

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

 

4. Wnioskowana kwota dofinansowania: ..................................................................................  

słownie: ......................................................................................................................................  

 

5. Oświadczenie właściciela o dokonaniu utylizacji: ................................................................ 

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

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

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

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

 

.............................................. dnia            ...............................                   .....................................  

 

                                                                                                                     podpis wnioskodawcy  

C Z Ę Ś Ć II - WYPEŁNIA KOMISJA  

6. Opinia Komisji: ........................................................................................................................ 

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

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

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

................................................ dnia .........................  

                                                                                   ………………….......................................  

 

                                                                                                     podpis Komisji  

7. Zatwierdzenie:  

 

           Skarbnik                                                                                          Burmistrz  

 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, w Referacie Przedsięwzięć 

Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 35. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Oryginał faktury VAT za przeprowadzoną utylizację. 

2. Aktualny tytuł prawny władania nieruchomością. 

3. Kopię pozwolenia na budowę / rozbiórkę budynku lub potwierdzenia zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do 

właściwego organu architektoniczno - budowlanego (Starostwo Powiatowe w Zawierciu). 

4. Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z regulaminem. 

5. Kopię karty przekazania odpadu – określoną w ustawie o odpadach – wystawioną przez odbierającego odpady.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.

UMOWA O UDZIELENIU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

zawarta w dniu …………………..w Ogrodzieńcu pomiędzy: 

Gminą Ogrodzieniec, z siedzibą w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 

NIP: 649-10-03-263, REGON 276258842 

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………………………….. 

przy kontrasygnacie Skarbnika  

zwanym dalej Gminą Ogrodzieniec 

a 

Panią/Panem  

………………………………………………………………………………….. 

zam. w  

…………………………………………………………………………………………… 

legitymującą/cym się dowodem osobistym: seria ……………….….… nr ………….……. 

wydanym przez: ………………………………………………. 

zwanym dalej Inwestorem 

§ 1. 1. Inwestor oświadcza, że dokonał likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na 

budynku położonym na terenie gminy Ogrodzieniec w miejscowości………………………. przy 

ul................................................

2. Inwestor oświadcza, że poniósł koszty związane z utylizacją materiałów zawierających azbest 

w wysokości .................zł brutto (słownie:..............................................................................), zgodnie z fakturą 

nr:........................................ z dnia: .................................  

§ 2. Na podstawie Regulaminu udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji pokryć 

dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec stanowiącego załącznik nr 1 do 

uchwały nr LI/363/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 

osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości 

oraz w oparciu o wniosek Inwestora ...................................................................., Gmina Ogrodzieniec zobowiązuje się 

do refundacji części poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających azbest w kwocie ...........................zł brutto 

(słownie: ..............................................................).  

§ 3. 1. Inwestor otrzyma zwrot części kosztów poniesionych tytułem utylizacji odpadów zawierających azbest przy 

wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, ze 

środków budżetu Gminy Ogrodzieniec po wykonaniu zadania. 

2. Przyznana kwota zostanie przekazana na nr konta wskazanego przez Inwestora: 

nr ................................................................................................. lub odebrana osobiście w kasie Banku 

Spółdzielczego w Zawierciu O/Ogrodzieniec.  

3. Wypłata nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy z środków objętych planem finansowym 

………………………………………………………………………… (dział ….., rozdz. ………, § ……).  

§ 4. Inwestor wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli zrealizowanego zadania przez przedstawicieli Urzędu Miasta 

i Gminy w Ogrodzieńcu .  

§ 5. W przypadku nie wywiązania się przez Inwestora z warunków umowy, jest on zobowiązany do zwrotu kwoty 

otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania dotacji.  

§ 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.  

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Gminy Ogrodzieniec.  

§ 9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Gminy Ogrodzieniec, 1 egzemplarz 

dla Inwestora.  

 

 

Gmina Ogrodzieniec                                                                                                Inwestor 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR LI/363/2010  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 8 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych poryć 

dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr

80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 

1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 

1 punkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, 

poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215 poz. 1664) na wniosek Burmistrza 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala: 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Ogrodzieniec przysługuje osobie fizycznej, która dokonała na 

terenie Gminy Ogrodzieniec likwidacji azbestowych pokryć dachowych i/lub elewacji z nieruchomości, do której posiada 

tytuł prawny. 

2. Dotacje będą udzielane na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest.  

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania 

zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr X/75/2007 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu rozdziału środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych po wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających 

azbest.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”, 

2) Załącznik nr 2 - „Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”, 

3) Załącznik nr 3 - „Umowa o udzieleniu dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Grzegorz Wałek 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

§ 1.  1. Zgodnie jednak z art. 403 ust. 2 zmienionej ustawy Prawo ochrony środowiska „Do zadań własnych gmin należy

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-

25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6,

stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich 

funduszy”. Art. 400a ust. 1 pkt 5 przewiduje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje 

wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 

w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. 

2. Środki budżetu gminy są wydatkowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).  

§ 2.  1. Środki budżetu gminy przeznacza się na dotację do utylizacji odpadów azbestowych powstałych po wymianie 

lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych 

położonych na terenie gminy Ogrodzieniec. 

2. Dotację do utylizacji odpadów azbestowych mogą uzyskać osoby fizyczne, będące posiadaczami nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub budynkami gospodarczymi.  

3. Środki budżetu gminy przekazywane są w formie DOTACJI, po dostarczeniu dokumentów potwierdzających 

utylizację.  

4. Dotację na ww. prace przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu.  

5. Osoba ubiegająca się o dotację jest obowiązana zawiadomić Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, 

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska UMiG w Ogrodzieńcu, pokój 35 o terminie przekazania do utylizacji 

wyrobów azbestowych, w celu umożliwienia obecności przedstawiciela urzędu przy wykonywaniu tych prac. Zawiadomienia 

należy dokonać nie później niż DWA DNI przed planowanym przekazaniem odpadów.  

§ 3. Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów utylizacji odpadów azbestowych związanych z wymianą lub likwidacją 

pokryć dachowych i elewacji.  

§ 4. Kwotę dofinansowania ustala się według następujących zasad: 

1. Łączne dotacja wynosi 80 % kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych lecz nie więcej niż 700 zł 

(słownie: siedemset złotych).  

2. Dofinansowaniu będą podlegały wydatki poniesione na utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie 

lub likwidacji pokrycia dachowego i elewacji tj.: 

§ 5. Prace o których mowa w § 4 pkt 2 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający aktualne decyzje 

administracyjne zezwalające na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

§ 6. Osoby ubiegające się o dotację powinny złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, w Referacie 

Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 35, zawierający 

następujące informacje: 

§ 7. Do wniosku o którym mowa w § 6 należy dołączyć: 

1. Kserokopię aktualnego tytułu prawnego władania nieruchomością.  

2. Kserokopię zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do właściwego organu architektoniczno - budowlanego 

(Starostwo Powiatowe w Zawierciu).  

3. Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz o wykonaniu wszystkich prac 

o których mowa w § 4 przez uprawnionego wykonawcę.  

4. Kserokopię karty przekazania odpadu – określoną w ustawie o odpadach – wystawioną przez WYKONAWCĘ.  

§ 8. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, która ustala 

wysokość kwoty dotacji.  

§ 9. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.  

§ 10. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych 

w danym roku w budżecie na ten cel, decyzje o dotacji będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku 

kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.  

§ 11. Wypłata kwoty dotacji, o której mowa w § 4, dokonana będzie w kasie Banku Spółdzielczego w Zawierciu 

O/Ogrodzieniec lub na wskazany rachunek bankowy, po przedstawieniu oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego 

przez przedsiębiorcę wymienionego w § 5.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.

- Zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Załadunek, transport i składowanie odpadów.

a) Dokładne dane osobowe wnioskodawcy.

b) Określenie nieruchomości z której mają być odebrane odpady azbestowe.

c) Wysokość nakładów poniesionych na prace określone w § 4 pkt 2.

d) Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu utylizacji.

W N I O S E K  

O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

C Z Ę Ś Ć I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA  

 

1. Informacja o Wnioskodawcy:  

Imię ............................................................................................................................................  

Nazwisko ...................................................................................................................................  

- Adres zameldowania:  

ulica .......................................................................... nr domu .......... nr mieszkania ..................  

kod pocztowy ................. miejscowość ...................................................... tel. ..........................  

 

2. Adres przeprowadzonej wymiany lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji:  

ulica......................................nr domu.............. nr ewidencyjny działki.......................................  

kod pocztowy........................ miejscowość..................................................................................  

 

3. Wysokość poniesionych nakładów na utylizację płyt eternitowych zawierających azbest : 

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

 

4. Wnioskowana kwota dofinansowania: ..................................................................................  

słownie: ......................................................................................................................................  

 

5. Oświadczenie właściciela o dokonaniu utylizacji: ................................................................ 

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

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

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

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

 

.............................................. dnia            ...............................                   .....................................  

 

                                                                                                                     podpis wnioskodawcy  

C Z Ę Ś Ć II - WYPEŁNIA KOMISJA  

6. Opinia Komisji: ........................................................................................................................ 

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

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

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

................................................ dnia .........................  

                                                                                   ………………….......................................  

 

                                                                                                     podpis Komisji  

7. Zatwierdzenie:  

 

           Skarbnik                                                                                          Burmistrz  

 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, w Referacie Przedsięwzięć 

Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 35. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Oryginał faktury VAT za przeprowadzoną utylizację. 

2. Aktualny tytuł prawny władania nieruchomością. 

3. Kopię pozwolenia na budowę / rozbiórkę budynku lub potwierdzenia zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do 

właściwego organu architektoniczno - budowlanego (Starostwo Powiatowe w Zawierciu). 

4. Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z regulaminem. 

5. Kopię karty przekazania odpadu – określoną w ustawie o odpadach – wystawioną przez odbierającego odpady.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.

UMOWA O UDZIELENIU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

zawarta w dniu …………………..w Ogrodzieńcu pomiędzy: 

Gminą Ogrodzieniec, z siedzibą w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 

NIP: 649-10-03-263, REGON 276258842 

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………………………….. 

przy kontrasygnacie Skarbnika  

zwanym dalej Gminą Ogrodzieniec 

a 

Panią/Panem  

………………………………………………………………………………….. 

zam. w  

…………………………………………………………………………………………… 

legitymującą/cym się dowodem osobistym: seria ……………….….… nr ………….……. 

wydanym przez: ………………………………………………. 

zwanym dalej Inwestorem 

§ 1. 1. Inwestor oświadcza, że dokonał likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na 

budynku położonym na terenie gminy Ogrodzieniec w miejscowości………………………. przy 

ul................................................

2. Inwestor oświadcza, że poniósł koszty związane z utylizacją materiałów zawierających azbest 

w wysokości .................zł brutto (słownie:..............................................................................), zgodnie z fakturą 

nr:........................................ z dnia: .................................  

§ 2. Na podstawie Regulaminu udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji pokryć 

dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec stanowiącego załącznik nr 1 do 

uchwały nr LI/363/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 

osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości 

oraz w oparciu o wniosek Inwestora ...................................................................., Gmina Ogrodzieniec zobowiązuje się 

do refundacji części poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających azbest w kwocie ...........................zł brutto 

(słownie: ..............................................................).  

§ 3. 1. Inwestor otrzyma zwrot części kosztów poniesionych tytułem utylizacji odpadów zawierających azbest przy 

wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, ze 

środków budżetu Gminy Ogrodzieniec po wykonaniu zadania. 

2. Przyznana kwota zostanie przekazana na nr konta wskazanego przez Inwestora: 

nr ................................................................................................. lub odebrana osobiście w kasie Banku 

Spółdzielczego w Zawierciu O/Ogrodzieniec.  

3. Wypłata nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy z środków objętych planem finansowym 

………………………………………………………………………… (dział ….., rozdz. ………, § ……).  

§ 4. Inwestor wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli zrealizowanego zadania przez przedstawicieli Urzędu Miasta 

i Gminy w Ogrodzieńcu .  

§ 5. W przypadku nie wywiązania się przez Inwestora z warunków umowy, jest on zobowiązany do zwrotu kwoty 

otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania dotacji.  

§ 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.  

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Gminy Ogrodzieniec.  

§ 9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Gminy Ogrodzieniec, 1 egzemplarz 

dla Inwestora.  

 

 

Gmina Ogrodzieniec                                                                                                Inwestor 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR LI/363/2010  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 8 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych poryć 

dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr

80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 

1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 

1 punkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, 

poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215 poz. 1664) na wniosek Burmistrza 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala: 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Ogrodzieniec przysługuje osobie fizycznej, która dokonała na 

terenie Gminy Ogrodzieniec likwidacji azbestowych pokryć dachowych i/lub elewacji z nieruchomości, do której posiada 

tytuł prawny. 

2. Dotacje będą udzielane na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest.  

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania 

zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr X/75/2007 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu rozdziału środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych po wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających 

azbest.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”, 

2) Załącznik nr 2 - „Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”, 

3) Załącznik nr 3 - „Umowa o udzieleniu dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Grzegorz Wałek 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

§ 1.  1. Zgodnie jednak z art. 403 ust. 2 zmienionej ustawy Prawo ochrony środowiska „Do zadań własnych gmin należy

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-

25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6,

stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich 

funduszy”. Art. 400a ust. 1 pkt 5 przewiduje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje 

wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 

w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. 

2. Środki budżetu gminy są wydatkowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).  

§ 2.  1. Środki budżetu gminy przeznacza się na dotację do utylizacji odpadów azbestowych powstałych po wymianie 

lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych 

położonych na terenie gminy Ogrodzieniec. 

2. Dotację do utylizacji odpadów azbestowych mogą uzyskać osoby fizyczne, będące posiadaczami nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub budynkami gospodarczymi.  

3. Środki budżetu gminy przekazywane są w formie DOTACJI, po dostarczeniu dokumentów potwierdzających 

utylizację.  

4. Dotację na ww. prace przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu.  

5. Osoba ubiegająca się o dotację jest obowiązana zawiadomić Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, 

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska UMiG w Ogrodzieńcu, pokój 35 o terminie przekazania do utylizacji 

wyrobów azbestowych, w celu umożliwienia obecności przedstawiciela urzędu przy wykonywaniu tych prac. Zawiadomienia 

należy dokonać nie później niż DWA DNI przed planowanym przekazaniem odpadów.  

§ 3. Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów utylizacji odpadów azbestowych związanych z wymianą lub likwidacją 

pokryć dachowych i elewacji.  

§ 4. Kwotę dofinansowania ustala się według następujących zasad: 

1. Łączne dotacja wynosi 80 % kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych lecz nie więcej niż 700 zł 

(słownie: siedemset złotych).  

2. Dofinansowaniu będą podlegały wydatki poniesione na utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie 

lub likwidacji pokrycia dachowego i elewacji tj.: 

§ 5. Prace o których mowa w § 4 pkt 2 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający aktualne decyzje 

administracyjne zezwalające na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

§ 6. Osoby ubiegające się o dotację powinny złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, w Referacie 

Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 35, zawierający 

następujące informacje: 

§ 7. Do wniosku o którym mowa w § 6 należy dołączyć: 

1. Kserokopię aktualnego tytułu prawnego władania nieruchomością.  

2. Kserokopię zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do właściwego organu architektoniczno - budowlanego 

(Starostwo Powiatowe w Zawierciu).  

3. Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz o wykonaniu wszystkich prac 

o których mowa w § 4 przez uprawnionego wykonawcę.  

4. Kserokopię karty przekazania odpadu – określoną w ustawie o odpadach – wystawioną przez WYKONAWCĘ.  

§ 8. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, która ustala 

wysokość kwoty dotacji.  

§ 9. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.  

§ 10. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych 

w danym roku w budżecie na ten cel, decyzje o dotacji będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku 

kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.  

§ 11. Wypłata kwoty dotacji, o której mowa w § 4, dokonana będzie w kasie Banku Spółdzielczego w Zawierciu 

O/Ogrodzieniec lub na wskazany rachunek bankowy, po przedstawieniu oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego 

przez przedsiębiorcę wymienionego w § 5.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.

- Zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Załadunek, transport i składowanie odpadów.

a) Dokładne dane osobowe wnioskodawcy.

b) Określenie nieruchomości z której mają być odebrane odpady azbestowe.

c) Wysokość nakładów poniesionych na prace określone w § 4 pkt 2.

d) Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu utylizacji.

W N I O S E K  

O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

C Z Ę Ś Ć I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA  

 

1. Informacja o Wnioskodawcy:  

Imię ............................................................................................................................................  

Nazwisko ...................................................................................................................................  

- Adres zameldowania:  

ulica .......................................................................... nr domu .......... nr mieszkania ..................  

kod pocztowy ................. miejscowość ...................................................... tel. ..........................  

 

2. Adres przeprowadzonej wymiany lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji:  

ulica......................................nr domu.............. nr ewidencyjny działki.......................................  

kod pocztowy........................ miejscowość..................................................................................  

 

3. Wysokość poniesionych nakładów na utylizację płyt eternitowych zawierających azbest : 

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

 

4. Wnioskowana kwota dofinansowania: ..................................................................................  

słownie: ......................................................................................................................................  

 

5. Oświadczenie właściciela o dokonaniu utylizacji: ................................................................ 

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

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

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

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

 

.............................................. dnia            ...............................                   .....................................  

 

                                                                                                                     podpis wnioskodawcy  

C Z Ę Ś Ć II - WYPEŁNIA KOMISJA  

6. Opinia Komisji: ........................................................................................................................ 

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

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

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

................................................ dnia .........................  

                                                                                   ………………….......................................  

 

                                                                                                     podpis Komisji  

7. Zatwierdzenie:  

 

           Skarbnik                                                                                          Burmistrz  

 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, w Referacie Przedsięwzięć 

Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 35. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Oryginał faktury VAT za przeprowadzoną utylizację. 

2. Aktualny tytuł prawny władania nieruchomością. 

3. Kopię pozwolenia na budowę / rozbiórkę budynku lub potwierdzenia zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do 

właściwego organu architektoniczno - budowlanego (Starostwo Powiatowe w Zawierciu). 

4. Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z regulaminem. 

5. Kopię karty przekazania odpadu – określoną w ustawie o odpadach – wystawioną przez odbierającego odpady.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.

UMOWA O UDZIELENIU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

zawarta w dniu …………………..w Ogrodzieńcu pomiędzy: 

Gminą Ogrodzieniec, z siedzibą w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 

NIP: 649-10-03-263, REGON 276258842 

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………………………….. 

przy kontrasygnacie Skarbnika  

zwanym dalej Gminą Ogrodzieniec 

a 

Panią/Panem  

………………………………………………………………………………….. 

zam. w  

…………………………………………………………………………………………… 

legitymującą/cym się dowodem osobistym: seria ……………….….… nr ………….……. 

wydanym przez: ………………………………………………. 

zwanym dalej Inwestorem 

§ 1. 1. Inwestor oświadcza, że dokonał likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na 

budynku położonym na terenie gminy Ogrodzieniec w miejscowości………………………. przy 

ul................................................

2. Inwestor oświadcza, że poniósł koszty związane z utylizacją materiałów zawierających azbest 

w wysokości .................zł brutto (słownie:..............................................................................), zgodnie z fakturą 

nr:........................................ z dnia: .................................  

§ 2. Na podstawie Regulaminu udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji pokryć 

dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec stanowiącego załącznik nr 1 do 

uchwały nr LI/363/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 

osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości 

oraz w oparciu o wniosek Inwestora ...................................................................., Gmina Ogrodzieniec zobowiązuje się 

do refundacji części poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających azbest w kwocie ...........................zł brutto 

(słownie: ..............................................................).  

§ 3. 1. Inwestor otrzyma zwrot części kosztów poniesionych tytułem utylizacji odpadów zawierających azbest przy 

wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, ze 

środków budżetu Gminy Ogrodzieniec po wykonaniu zadania. 

2. Przyznana kwota zostanie przekazana na nr konta wskazanego przez Inwestora: 

nr ................................................................................................. lub odebrana osobiście w kasie Banku 

Spółdzielczego w Zawierciu O/Ogrodzieniec.  

3. Wypłata nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy z środków objętych planem finansowym 

………………………………………………………………………… (dział ….., rozdz. ………, § ……).  

§ 4. Inwestor wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli zrealizowanego zadania przez przedstawicieli Urzędu Miasta 

i Gminy w Ogrodzieńcu .  

§ 5. W przypadku nie wywiązania się przez Inwestora z warunków umowy, jest on zobowiązany do zwrotu kwoty 

otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania dotacji.  

§ 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.  

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Gminy Ogrodzieniec.  

§ 9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Gminy Ogrodzieniec, 1 egzemplarz 

dla Inwestora.  

 

 

Gmina Ogrodzieniec                                                                                                Inwestor 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR LI/363/2010  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 8 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych poryć 

dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr

80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 

1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 

1 punkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, 

poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215 poz. 1664) na wniosek Burmistrza 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala: 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Ogrodzieniec przysługuje osobie fizycznej, która dokonała na 

terenie Gminy Ogrodzieniec likwidacji azbestowych pokryć dachowych i/lub elewacji z nieruchomości, do której posiada 

tytuł prawny. 

2. Dotacje będą udzielane na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest.  

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania 

zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr X/75/2007 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu rozdziału środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych po wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających 

azbest.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”, 

2) Załącznik nr 2 - „Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”, 

3) Załącznik nr 3 - „Umowa o udzieleniu dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Grzegorz Wałek 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

§ 1.  1. Zgodnie jednak z art. 403 ust. 2 zmienionej ustawy Prawo ochrony środowiska „Do zadań własnych gmin należy

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-

25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6,

stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich 

funduszy”. Art. 400a ust. 1 pkt 5 przewiduje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje 

wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 

w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. 

2. Środki budżetu gminy są wydatkowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).  

§ 2.  1. Środki budżetu gminy przeznacza się na dotację do utylizacji odpadów azbestowych powstałych po wymianie 

lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych 

położonych na terenie gminy Ogrodzieniec. 

2. Dotację do utylizacji odpadów azbestowych mogą uzyskać osoby fizyczne, będące posiadaczami nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub budynkami gospodarczymi.  

3. Środki budżetu gminy przekazywane są w formie DOTACJI, po dostarczeniu dokumentów potwierdzających 

utylizację.  

4. Dotację na ww. prace przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu.  

5. Osoba ubiegająca się o dotację jest obowiązana zawiadomić Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, 

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska UMiG w Ogrodzieńcu, pokój 35 o terminie przekazania do utylizacji 

wyrobów azbestowych, w celu umożliwienia obecności przedstawiciela urzędu przy wykonywaniu tych prac. Zawiadomienia 

należy dokonać nie później niż DWA DNI przed planowanym przekazaniem odpadów.  

§ 3. Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów utylizacji odpadów azbestowych związanych z wymianą lub likwidacją 

pokryć dachowych i elewacji.  

§ 4. Kwotę dofinansowania ustala się według następujących zasad: 

1. Łączne dotacja wynosi 80 % kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych lecz nie więcej niż 700 zł 

(słownie: siedemset złotych).  

2. Dofinansowaniu będą podlegały wydatki poniesione na utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie 

lub likwidacji pokrycia dachowego i elewacji tj.: 

§ 5. Prace o których mowa w § 4 pkt 2 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający aktualne decyzje 

administracyjne zezwalające na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

§ 6. Osoby ubiegające się o dotację powinny złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, w Referacie 

Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 35, zawierający 

następujące informacje: 

§ 7. Do wniosku o którym mowa w § 6 należy dołączyć: 

1. Kserokopię aktualnego tytułu prawnego władania nieruchomością.  

2. Kserokopię zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do właściwego organu architektoniczno - budowlanego 

(Starostwo Powiatowe w Zawierciu).  

3. Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz o wykonaniu wszystkich prac 

o których mowa w § 4 przez uprawnionego wykonawcę.  

4. Kserokopię karty przekazania odpadu – określoną w ustawie o odpadach – wystawioną przez WYKONAWCĘ.  

§ 8. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, która ustala 

wysokość kwoty dotacji.  

§ 9. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.  

§ 10. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych 

w danym roku w budżecie na ten cel, decyzje o dotacji będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku 

kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.  

§ 11. Wypłata kwoty dotacji, o której mowa w § 4, dokonana będzie w kasie Banku Spółdzielczego w Zawierciu 

O/Ogrodzieniec lub na wskazany rachunek bankowy, po przedstawieniu oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego 

przez przedsiębiorcę wymienionego w § 5.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.

- Zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Załadunek, transport i składowanie odpadów.

a) Dokładne dane osobowe wnioskodawcy.

b) Określenie nieruchomości z której mają być odebrane odpady azbestowe.

c) Wysokość nakładów poniesionych na prace określone w § 4 pkt 2.

d) Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu utylizacji.

W N I O S E K  

O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

C Z Ę Ś Ć I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA  

 

1. Informacja o Wnioskodawcy:  

Imię ............................................................................................................................................  

Nazwisko ...................................................................................................................................  

- Adres zameldowania:  

ulica .......................................................................... nr domu .......... nr mieszkania ..................  

kod pocztowy ................. miejscowość ...................................................... tel. ..........................  

 

2. Adres przeprowadzonej wymiany lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji:  

ulica......................................nr domu.............. nr ewidencyjny działki.......................................  

kod pocztowy........................ miejscowość..................................................................................  

 

3. Wysokość poniesionych nakładów na utylizację płyt eternitowych zawierających azbest : 

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

 

4. Wnioskowana kwota dofinansowania: ..................................................................................  

słownie: ......................................................................................................................................  

 

5. Oświadczenie właściciela o dokonaniu utylizacji: ................................................................ 

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

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

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

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

 

.............................................. dnia            ...............................                   .....................................  

 

                                                                                                                     podpis wnioskodawcy  

C Z Ę Ś Ć II - WYPEŁNIA KOMISJA  

6. Opinia Komisji: ........................................................................................................................ 

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

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

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

................................................ dnia .........................  

                                                                                   ………………….......................................  

 

                                                                                                     podpis Komisji  

7. Zatwierdzenie:  

 

           Skarbnik                                                                                          Burmistrz  

 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, w Referacie Przedsięwzięć 

Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 35. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Oryginał faktury VAT za przeprowadzoną utylizację. 

2. Aktualny tytuł prawny władania nieruchomością. 

3. Kopię pozwolenia na budowę / rozbiórkę budynku lub potwierdzenia zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do 

właściwego organu architektoniczno - budowlanego (Starostwo Powiatowe w Zawierciu). 

4. Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z regulaminem. 

5. Kopię karty przekazania odpadu – określoną w ustawie o odpadach – wystawioną przez odbierającego odpady.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.

UMOWA O UDZIELENIU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

zawarta w dniu …………………..w Ogrodzieńcu pomiędzy: 

Gminą Ogrodzieniec, z siedzibą w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 

NIP: 649-10-03-263, REGON 276258842 

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………………………….. 

przy kontrasygnacie Skarbnika  

zwanym dalej Gminą Ogrodzieniec 

a 

Panią/Panem  

………………………………………………………………………………….. 

zam. w  

…………………………………………………………………………………………… 

legitymującą/cym się dowodem osobistym: seria ……………….….… nr ………….……. 

wydanym przez: ………………………………………………. 

zwanym dalej Inwestorem 

§ 1. 1. Inwestor oświadcza, że dokonał likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na 

budynku położonym na terenie gminy Ogrodzieniec w miejscowości………………………. przy 

ul................................................

2. Inwestor oświadcza, że poniósł koszty związane z utylizacją materiałów zawierających azbest 

w wysokości .................zł brutto (słownie:..............................................................................), zgodnie z fakturą 

nr:........................................ z dnia: .................................  

§ 2. Na podstawie Regulaminu udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji pokryć 

dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec stanowiącego załącznik nr 1 do 

uchwały nr LI/363/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 

osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości 

oraz w oparciu o wniosek Inwestora ...................................................................., Gmina Ogrodzieniec zobowiązuje się 

do refundacji części poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających azbest w kwocie ...........................zł brutto 

(słownie: ..............................................................).  

§ 3. 1. Inwestor otrzyma zwrot części kosztów poniesionych tytułem utylizacji odpadów zawierających azbest przy 

wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, ze 

środków budżetu Gminy Ogrodzieniec po wykonaniu zadania. 

2. Przyznana kwota zostanie przekazana na nr konta wskazanego przez Inwestora: 

nr ................................................................................................. lub odebrana osobiście w kasie Banku 

Spółdzielczego w Zawierciu O/Ogrodzieniec.  

3. Wypłata nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy z środków objętych planem finansowym 

………………………………………………………………………… (dział ….., rozdz. ………, § ……).  

§ 4. Inwestor wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli zrealizowanego zadania przez przedstawicieli Urzędu Miasta 

i Gminy w Ogrodzieńcu .  

§ 5. W przypadku nie wywiązania się przez Inwestora z warunków umowy, jest on zobowiązany do zwrotu kwoty 

otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania dotacji.  

§ 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.  

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Gminy Ogrodzieniec.  

§ 9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Gminy Ogrodzieniec, 1 egzemplarz 

dla Inwestora.  

 

 

Gmina Ogrodzieniec                                                                                                Inwestor 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR LI/363/2010  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 8 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych poryć 

dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr

80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 

1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 

1 punkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, 

poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215 poz. 1664) na wniosek Burmistrza 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala: 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Ogrodzieniec przysługuje osobie fizycznej, która dokonała na 

terenie Gminy Ogrodzieniec likwidacji azbestowych pokryć dachowych i/lub elewacji z nieruchomości, do której posiada 

tytuł prawny. 

2. Dotacje będą udzielane na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest.  

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania 

zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr X/75/2007 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu rozdziału środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych po wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających 

azbest.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”, 

2) Załącznik nr 2 - „Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”, 

3) Załącznik nr 3 - „Umowa o udzieleniu dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Grzegorz Wałek 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

§ 1.  1. Zgodnie jednak z art. 403 ust. 2 zmienionej ustawy Prawo ochrony środowiska „Do zadań własnych gmin należy

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-

25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6,

stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich 

funduszy”. Art. 400a ust. 1 pkt 5 przewiduje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje 

wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 

w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. 

2. Środki budżetu gminy są wydatkowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).  

§ 2.  1. Środki budżetu gminy przeznacza się na dotację do utylizacji odpadów azbestowych powstałych po wymianie 

lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych 

położonych na terenie gminy Ogrodzieniec. 

2. Dotację do utylizacji odpadów azbestowych mogą uzyskać osoby fizyczne, będące posiadaczami nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub budynkami gospodarczymi.  

3. Środki budżetu gminy przekazywane są w formie DOTACJI, po dostarczeniu dokumentów potwierdzających 

utylizację.  

4. Dotację na ww. prace przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu.  

5. Osoba ubiegająca się o dotację jest obowiązana zawiadomić Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, 

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska UMiG w Ogrodzieńcu, pokój 35 o terminie przekazania do utylizacji 

wyrobów azbestowych, w celu umożliwienia obecności przedstawiciela urzędu przy wykonywaniu tych prac. Zawiadomienia 

należy dokonać nie później niż DWA DNI przed planowanym przekazaniem odpadów.  

§ 3. Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów utylizacji odpadów azbestowych związanych z wymianą lub likwidacją 

pokryć dachowych i elewacji.  

§ 4. Kwotę dofinansowania ustala się według następujących zasad: 

1. Łączne dotacja wynosi 80 % kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych lecz nie więcej niż 700 zł 

(słownie: siedemset złotych).  

2. Dofinansowaniu będą podlegały wydatki poniesione na utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie 

lub likwidacji pokrycia dachowego i elewacji tj.: 

§ 5. Prace o których mowa w § 4 pkt 2 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający aktualne decyzje 

administracyjne zezwalające na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

§ 6. Osoby ubiegające się o dotację powinny złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, w Referacie 

Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 35, zawierający 

następujące informacje: 

§ 7. Do wniosku o którym mowa w § 6 należy dołączyć: 

1. Kserokopię aktualnego tytułu prawnego władania nieruchomością.  

2. Kserokopię zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do właściwego organu architektoniczno - budowlanego 

(Starostwo Powiatowe w Zawierciu).  

3. Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz o wykonaniu wszystkich prac 

o których mowa w § 4 przez uprawnionego wykonawcę.  

4. Kserokopię karty przekazania odpadu – określoną w ustawie o odpadach – wystawioną przez WYKONAWCĘ.  

§ 8. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, która ustala 

wysokość kwoty dotacji.  

§ 9. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.  

§ 10. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych 

w danym roku w budżecie na ten cel, decyzje o dotacji będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku 

kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.  

§ 11. Wypłata kwoty dotacji, o której mowa w § 4, dokonana będzie w kasie Banku Spółdzielczego w Zawierciu 

O/Ogrodzieniec lub na wskazany rachunek bankowy, po przedstawieniu oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego 

przez przedsiębiorcę wymienionego w § 5.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.

- Zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Załadunek, transport i składowanie odpadów.

a) Dokładne dane osobowe wnioskodawcy.

b) Określenie nieruchomości z której mają być odebrane odpady azbestowe.

c) Wysokość nakładów poniesionych na prace określone w § 4 pkt 2.

d) Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu utylizacji.

W N I O S E K  

O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

C Z Ę Ś Ć I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA  

 

1. Informacja o Wnioskodawcy:  

Imię ............................................................................................................................................  

Nazwisko ...................................................................................................................................  

- Adres zameldowania:  

ulica .......................................................................... nr domu .......... nr mieszkania ..................  

kod pocztowy ................. miejscowość ...................................................... tel. ..........................  

 

2. Adres przeprowadzonej wymiany lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji:  

ulica......................................nr domu.............. nr ewidencyjny działki.......................................  

kod pocztowy........................ miejscowość..................................................................................  

 

3. Wysokość poniesionych nakładów na utylizację płyt eternitowych zawierających azbest : 

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

 

4. Wnioskowana kwota dofinansowania: ..................................................................................  

słownie: ......................................................................................................................................  

 

5. Oświadczenie właściciela o dokonaniu utylizacji: ................................................................ 

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

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

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

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

 

.............................................. dnia            ...............................                   .....................................  

 

                                                                                                                     podpis wnioskodawcy  

C Z Ę Ś Ć II - WYPEŁNIA KOMISJA  

6. Opinia Komisji: ........................................................................................................................ 

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

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

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

................................................ dnia .........................  

                                                                                   ………………….......................................  

 

                                                                                                     podpis Komisji  

7. Zatwierdzenie:  

 

           Skarbnik                                                                                          Burmistrz  

 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, w Referacie Przedsięwzięć 

Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 35. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Oryginał faktury VAT za przeprowadzoną utylizację. 

2. Aktualny tytuł prawny władania nieruchomością. 

3. Kopię pozwolenia na budowę / rozbiórkę budynku lub potwierdzenia zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do 

właściwego organu architektoniczno - budowlanego (Starostwo Powiatowe w Zawierciu). 

4. Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z regulaminem. 

5. Kopię karty przekazania odpadu – określoną w ustawie o odpadach – wystawioną przez odbierającego odpady.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.

UMOWA O UDZIELENIU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

zawarta w dniu …………………..w Ogrodzieńcu pomiędzy: 

Gminą Ogrodzieniec, z siedzibą w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 

NIP: 649-10-03-263, REGON 276258842 

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………………………….. 

przy kontrasygnacie Skarbnika  

zwanym dalej Gminą Ogrodzieniec 

a 

Panią/Panem  

………………………………………………………………………………….. 

zam. w  

…………………………………………………………………………………………… 

legitymującą/cym się dowodem osobistym: seria ……………….….… nr ………….……. 

wydanym przez: ………………………………………………. 

zwanym dalej Inwestorem 

§ 1. 1. Inwestor oświadcza, że dokonał likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na 

budynku położonym na terenie gminy Ogrodzieniec w miejscowości………………………. przy 

ul................................................

2. Inwestor oświadcza, że poniósł koszty związane z utylizacją materiałów zawierających azbest 

w wysokości .................zł brutto (słownie:..............................................................................), zgodnie z fakturą 

nr:........................................ z dnia: .................................  

§ 2. Na podstawie Regulaminu udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji pokryć 

dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec stanowiącego załącznik nr 1 do 

uchwały nr LI/363/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 

osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości 

oraz w oparciu o wniosek Inwestora ...................................................................., Gmina Ogrodzieniec zobowiązuje się 

do refundacji części poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających azbest w kwocie ...........................zł brutto 

(słownie: ..............................................................).  

§ 3. 1. Inwestor otrzyma zwrot części kosztów poniesionych tytułem utylizacji odpadów zawierających azbest przy 

wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, ze 

środków budżetu Gminy Ogrodzieniec po wykonaniu zadania. 

2. Przyznana kwota zostanie przekazana na nr konta wskazanego przez Inwestora: 

nr ................................................................................................. lub odebrana osobiście w kasie Banku 

Spółdzielczego w Zawierciu O/Ogrodzieniec.  

3. Wypłata nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy z środków objętych planem finansowym 

………………………………………………………………………… (dział ….., rozdz. ………, § ……).  

§ 4. Inwestor wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli zrealizowanego zadania przez przedstawicieli Urzędu Miasta 

i Gminy w Ogrodzieńcu .  

§ 5. W przypadku nie wywiązania się przez Inwestora z warunków umowy, jest on zobowiązany do zwrotu kwoty 

otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania dotacji.  

§ 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.  

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Gminy Ogrodzieniec.  

§ 9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Gminy Ogrodzieniec, 1 egzemplarz 

dla Inwestora.  

 

 

Gmina Ogrodzieniec                                                                                                Inwestor 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR LI/363/2010  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 8 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych poryć 

dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr

80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 

1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 

1 punkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, 

poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215 poz. 1664) na wniosek Burmistrza 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala: 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Ogrodzieniec przysługuje osobie fizycznej, która dokonała na 

terenie Gminy Ogrodzieniec likwidacji azbestowych pokryć dachowych i/lub elewacji z nieruchomości, do której posiada 

tytuł prawny. 

2. Dotacje będą udzielane na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest.  

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania 

zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr X/75/2007 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu rozdziału środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych po wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających 

azbest.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”, 

2) Załącznik nr 2 - „Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”, 

3) Załącznik nr 3 - „Umowa o udzieleniu dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Grzegorz Wałek 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

§ 1.  1. Zgodnie jednak z art. 403 ust. 2 zmienionej ustawy Prawo ochrony środowiska „Do zadań własnych gmin należy

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-

25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6,

stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich 

funduszy”. Art. 400a ust. 1 pkt 5 przewiduje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje 

wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 

w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. 

2. Środki budżetu gminy są wydatkowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).  

§ 2.  1. Środki budżetu gminy przeznacza się na dotację do utylizacji odpadów azbestowych powstałych po wymianie 

lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych 

położonych na terenie gminy Ogrodzieniec. 

2. Dotację do utylizacji odpadów azbestowych mogą uzyskać osoby fizyczne, będące posiadaczami nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub budynkami gospodarczymi.  

3. Środki budżetu gminy przekazywane są w formie DOTACJI, po dostarczeniu dokumentów potwierdzających 

utylizację.  

4. Dotację na ww. prace przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu.  

5. Osoba ubiegająca się o dotację jest obowiązana zawiadomić Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, 

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska UMiG w Ogrodzieńcu, pokój 35 o terminie przekazania do utylizacji 

wyrobów azbestowych, w celu umożliwienia obecności przedstawiciela urzędu przy wykonywaniu tych prac. Zawiadomienia 

należy dokonać nie później niż DWA DNI przed planowanym przekazaniem odpadów.  

§ 3. Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów utylizacji odpadów azbestowych związanych z wymianą lub likwidacją 

pokryć dachowych i elewacji.  

§ 4. Kwotę dofinansowania ustala się według następujących zasad: 

1. Łączne dotacja wynosi 80 % kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych lecz nie więcej niż 700 zł 

(słownie: siedemset złotych).  

2. Dofinansowaniu będą podlegały wydatki poniesione na utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie 

lub likwidacji pokrycia dachowego i elewacji tj.: 

§ 5. Prace o których mowa w § 4 pkt 2 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający aktualne decyzje 

administracyjne zezwalające na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

§ 6. Osoby ubiegające się o dotację powinny złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, w Referacie 

Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 35, zawierający 

następujące informacje: 

§ 7. Do wniosku o którym mowa w § 6 należy dołączyć: 

1. Kserokopię aktualnego tytułu prawnego władania nieruchomością.  

2. Kserokopię zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do właściwego organu architektoniczno - budowlanego 

(Starostwo Powiatowe w Zawierciu).  

3. Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz o wykonaniu wszystkich prac 

o których mowa w § 4 przez uprawnionego wykonawcę.  

4. Kserokopię karty przekazania odpadu – określoną w ustawie o odpadach – wystawioną przez WYKONAWCĘ.  

§ 8. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, która ustala 

wysokość kwoty dotacji.  

§ 9. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.  

§ 10. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych 

w danym roku w budżecie na ten cel, decyzje o dotacji będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku 

kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.  

§ 11. Wypłata kwoty dotacji, o której mowa w § 4, dokonana będzie w kasie Banku Spółdzielczego w Zawierciu 

O/Ogrodzieniec lub na wskazany rachunek bankowy, po przedstawieniu oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego 

przez przedsiębiorcę wymienionego w § 5.  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.

- Zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Załadunek, transport i składowanie odpadów.

a) Dokładne dane osobowe wnioskodawcy.

b) Określenie nieruchomości z której mają być odebrane odpady azbestowe.

c) Wysokość nakładów poniesionych na prace określone w § 4 pkt 2.

d) Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu utylizacji.

W N I O S E K  

O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

C Z Ę Ś Ć I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA  

 

1. Informacja o Wnioskodawcy:  

Imię ............................................................................................................................................  

Nazwisko ...................................................................................................................................  

- Adres zameldowania:  

ulica .......................................................................... nr domu .......... nr mieszkania ..................  

kod pocztowy ................. miejscowość ...................................................... tel. ..........................  

 

2. Adres przeprowadzonej wymiany lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji:  

ulica......................................nr domu.............. nr ewidencyjny działki.......................................  

kod pocztowy........................ miejscowość..................................................................................  

 

3. Wysokość poniesionych nakładów na utylizację płyt eternitowych zawierających azbest : 

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

 

4. Wnioskowana kwota dofinansowania: ..................................................................................  

słownie: ......................................................................................................................................  

 

5. Oświadczenie właściciela o dokonaniu utylizacji: ................................................................ 

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

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

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

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

 

.............................................. dnia            ...............................                   .....................................  

 

                                                                                                                     podpis wnioskodawcy  

C Z Ę Ś Ć II - WYPEŁNIA KOMISJA  

6. Opinia Komisji: ........................................................................................................................ 

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

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

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

................................................ dnia .........................  

                                                                                   ………………….......................................  

 

                                                                                                     podpis Komisji  

7. Zatwierdzenie:  

 

           Skarbnik                                                                                          Burmistrz  

 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, w Referacie Przedsięwzięć 

Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 35. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Oryginał faktury VAT za przeprowadzoną utylizację. 

2. Aktualny tytuł prawny władania nieruchomością. 

3. Kopię pozwolenia na budowę / rozbiórkę budynku lub potwierdzenia zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do 

właściwego organu architektoniczno - budowlanego (Starostwo Powiatowe w Zawierciu). 

4. Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z regulaminem. 

5. Kopię karty przekazania odpadu – określoną w ustawie o odpadach – wystawioną przez odbierającego odpady.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.

UMOWA O UDZIELENIU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

zawarta w dniu …………………..w Ogrodzieńcu pomiędzy: 

Gminą Ogrodzieniec, z siedzibą w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 

NIP: 649-10-03-263, REGON 276258842 

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………………………….. 

przy kontrasygnacie Skarbnika  

zwanym dalej Gminą Ogrodzieniec 

a 

Panią/Panem  

………………………………………………………………………………….. 

zam. w  

…………………………………………………………………………………………… 

legitymującą/cym się dowodem osobistym: seria ……………….….… nr ………….……. 

wydanym przez: ………………………………………………. 

zwanym dalej Inwestorem 

§ 1. 1. Inwestor oświadcza, że dokonał likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na 

budynku położonym na terenie gminy Ogrodzieniec w miejscowości………………………. przy 

ul................................................

2. Inwestor oświadcza, że poniósł koszty związane z utylizacją materiałów zawierających azbest 

w wysokości .................zł brutto (słownie:..............................................................................), zgodnie z fakturą 

nr:........................................ z dnia: .................................  

§ 2. Na podstawie Regulaminu udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji pokryć 

dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec stanowiącego załącznik nr 1 do 

uchwały nr LI/363/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 

osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości 

oraz w oparciu o wniosek Inwestora ...................................................................., Gmina Ogrodzieniec zobowiązuje się 

do refundacji części poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających azbest w kwocie ...........................zł brutto 

(słownie: ..............................................................).  

§ 3. 1. Inwestor otrzyma zwrot części kosztów poniesionych tytułem utylizacji odpadów zawierających azbest przy 

wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, ze 

środków budżetu Gminy Ogrodzieniec po wykonaniu zadania. 

2. Przyznana kwota zostanie przekazana na nr konta wskazanego przez Inwestora: 

nr ................................................................................................. lub odebrana osobiście w kasie Banku 

Spółdzielczego w Zawierciu O/Ogrodzieniec.  

3. Wypłata nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy z środków objętych planem finansowym 

………………………………………………………………………… (dział ….., rozdz. ………, § ……).  

§ 4. Inwestor wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli zrealizowanego zadania przez przedstawicieli Urzędu Miasta 

i Gminy w Ogrodzieńcu .  

§ 5. W przypadku nie wywiązania się przez Inwestora z warunków umowy, jest on zobowiązany do zwrotu kwoty 

otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania dotacji.  

§ 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.  

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Gminy Ogrodzieniec.  

§ 9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Gminy Ogrodzieniec, 1 egzemplarz 

dla Inwestora.  

 

 

Gmina Ogrodzieniec                                                                                                Inwestor 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr LI/363/2010 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 8 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR LI/363/2010  

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU  

z dnia 8 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych poryć 

dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr

80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 

1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 

1 punkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, 

poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215 poz. 1664) na wniosek Burmistrza 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala: 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Ogrodzieniec przysługuje osobie fizycznej, która dokonała na 

terenie Gminy Ogrodzieniec likwidacji azbestowych pokryć dachowych i/lub elewacji z nieruchomości, do której posiada 

tytuł prawny. 

2. Dotacje będą udzielane na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest.  

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania 

zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr X/75/2007 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu rozdziału środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych po wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających 

azbest.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”, 

2) Załącznik nr 2 - „Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”, 

3) Załącznik nr 3 - „Umowa o udzieleniu dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Grzegorz Wałek 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

§ 1.  1. Zgodnie jednak z art. 403 ust. 2 zmienionej ustawy Prawo ochrony środowiska „Do zadań własnych gmin należy

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-

25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6,

stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich 

funduszy”. Art. 400a ust. 1 pkt 5 przewiduje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje 

wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 

w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. 

2. Środki budżetu gminy są wydatkowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).  

§ 2.  1. Środki budżetu gminy przeznacza się na dotację do utylizacji odpadów azbestowych powstałych po wymianie 

lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych 

położonych na terenie gminy Ogrodzieniec. 

2. Dotację do utylizacji odpadów azbestowych mogą uzyskać osoby fizyczne, będące posiadaczami nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub budynkami gospodarczymi.  

3. Środki budżetu gminy przekazywane są w formie DOTACJI, po dostarczeniu dokumentów potwierdzających 

utylizację.  

4. Dotację na ww. prace przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu.  

5. Osoba ubiegająca się o dotację jest obowiązana zawiadomić Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, 

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska UMiG w Ogrodzieńcu, pokój 35 o terminie przekazania do utylizacji 

wyrobów azbestowych, w celu umożliwienia obecności przedstawiciela urzędu przy wykonywaniu tych prac. Zawiadomienia 

należy dokonać nie później niż DWA DNI przed planowanym przekazaniem odpadów.  

§ 3. Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów utylizacji odpadów azbestowych związanych z wymianą lub likwidacją 

pokryć dachowych i elewacji.  

§ 4. Kwotę dofinansowania ustala się według następujących zasad: 

1. Łączne dotacja wynosi 80 % kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych lecz nie więcej niż 700 zł 

(słownie: siedemset złotych).  

2. Dofinansowaniu będą podlegały wydatki poniesione na utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie 

lub likwidacji pokrycia dachowego i elewacji tj.: 

§ 5. Prace o których mowa w § 4 pkt 2 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający aktualne decyzje 

administracyjne zezwalające na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

§ 6. Osoby ubiegające się o dotację powinny złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, w Referacie 

Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 35, zawierający 

następujące informacje: 

§ 7. Do wniosku o którym mowa w § 6 należy dołączyć: 

1. Kserokopię aktualnego tytułu prawnego władania nieruchomością.  

2. Kserokopię zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do właściwego organu architektoniczno - budowlanego 

(Starostwo Powiatowe w Zawierciu).  

3. Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz o wykonaniu wszystkich prac 

o których mowa w § 4 przez uprawnionego wykonawcę.  

4. Kserokopię karty przekazania odpadu – określoną w ustawie o odpadach – wystawioną przez WYKONAWCĘ.  

§ 8. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, która ustala 

wysokość kwoty dotacji.  

§ 9. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.  

§ 10. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych 

w danym roku w budżecie na ten cel, decyzje o dotacji będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku 

kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.  

§ 11. Wypłata kwoty dotacji, o której mowa w § 4, dokonana będzie w kasie Banku Spółdzielczego w Zawierciu 

O/Ogrodzieniec lub na wskazany rachunek bankowy, po przedstawieniu oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego 

przez przedsiębiorcę wymienionego w § 5.  
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- Zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Załadunek, transport i składowanie odpadów.

a) Dokładne dane osobowe wnioskodawcy.

b) Określenie nieruchomości z której mają być odebrane odpady azbestowe.

c) Wysokość nakładów poniesionych na prace określone w § 4 pkt 2.

d) Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu utylizacji.

W N I O S E K  

O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

C Z Ę Ś Ć I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA  

 

1. Informacja o Wnioskodawcy:  

Imię ............................................................................................................................................  

Nazwisko ...................................................................................................................................  

- Adres zameldowania:  

ulica .......................................................................... nr domu .......... nr mieszkania ..................  

kod pocztowy ................. miejscowość ...................................................... tel. ..........................  

 

2. Adres przeprowadzonej wymiany lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji:  

ulica......................................nr domu.............. nr ewidencyjny działki.......................................  

kod pocztowy........................ miejscowość..................................................................................  

 

3. Wysokość poniesionych nakładów na utylizację płyt eternitowych zawierających azbest : 

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

 

4. Wnioskowana kwota dofinansowania: ..................................................................................  

słownie: ......................................................................................................................................  

 

5. Oświadczenie właściciela o dokonaniu utylizacji: ................................................................ 

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

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

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

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

 

.............................................. dnia            ...............................                   .....................................  

 

                                                                                                                     podpis wnioskodawcy  

C Z Ę Ś Ć II - WYPEŁNIA KOMISJA  

6. Opinia Komisji: ........................................................................................................................ 

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

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

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

................................................ dnia .........................  

                                                                                   ………………….......................................  

 

                                                                                                     podpis Komisji  

7. Zatwierdzenie:  

 

           Skarbnik                                                                                          Burmistrz  

 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, w Referacie Przedsięwzięć 

Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 35. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Oryginał faktury VAT za przeprowadzoną utylizację. 

2. Aktualny tytuł prawny władania nieruchomością. 

3. Kopię pozwolenia na budowę / rozbiórkę budynku lub potwierdzenia zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do 

właściwego organu architektoniczno - budowlanego (Starostwo Powiatowe w Zawierciu). 

4. Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z regulaminem. 

5. Kopię karty przekazania odpadu – określoną w ustawie o odpadach – wystawioną przez odbierającego odpady.  
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UMOWA O UDZIELENIU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA LIKWIDACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC  

zawarta w dniu …………………..w Ogrodzieńcu pomiędzy: 

Gminą Ogrodzieniec, z siedzibą w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 

NIP: 649-10-03-263, REGON 276258842 

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………………………….. 

przy kontrasygnacie Skarbnika  

zwanym dalej Gminą Ogrodzieniec 

a 

Panią/Panem  

………………………………………………………………………………….. 

zam. w  

…………………………………………………………………………………………… 

legitymującą/cym się dowodem osobistym: seria ……………….….… nr ………….……. 

wydanym przez: ………………………………………………. 

zwanym dalej Inwestorem 

§ 1. 1. Inwestor oświadcza, że dokonał likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na 

budynku położonym na terenie gminy Ogrodzieniec w miejscowości………………………. przy 

ul................................................

2. Inwestor oświadcza, że poniósł koszty związane z utylizacją materiałów zawierających azbest 

w wysokości .................zł brutto (słownie:..............................................................................), zgodnie z fakturą 

nr:........................................ z dnia: .................................  

§ 2. Na podstawie Regulaminu udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji pokryć 

dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec stanowiącego załącznik nr 1 do 

uchwały nr LI/363/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 

osobom fizycznym, które dokonały likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości 

oraz w oparciu o wniosek Inwestora ...................................................................., Gmina Ogrodzieniec zobowiązuje się 

do refundacji części poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających azbest w kwocie ...........................zł brutto 

(słownie: ..............................................................).  

§ 3. 1. Inwestor otrzyma zwrot części kosztów poniesionych tytułem utylizacji odpadów zawierających azbest przy 

wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, ze 

środków budżetu Gminy Ogrodzieniec po wykonaniu zadania. 

2. Przyznana kwota zostanie przekazana na nr konta wskazanego przez Inwestora: 

nr ................................................................................................. lub odebrana osobiście w kasie Banku 

Spółdzielczego w Zawierciu O/Ogrodzieniec.  

3. Wypłata nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy z środków objętych planem finansowym 

………………………………………………………………………… (dział ….., rozdz. ………, § ……).  

§ 4. Inwestor wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli zrealizowanego zadania przez przedstawicieli Urzędu Miasta 

i Gminy w Ogrodzieńcu .  

§ 5. W przypadku nie wywiązania się przez Inwestora z warunków umowy, jest on zobowiązany do zwrotu kwoty 

otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania dotacji.  

§ 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.  

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Gminy Ogrodzieniec.  

§ 9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Gminy Ogrodzieniec, 1 egzemplarz 

dla Inwestora.  

 

 

Gmina Ogrodzieniec                                                                                                Inwestor 
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