
 

 

UCHWAŁA NR XIX/116/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH 

z dnia 6 września 2016 r. 

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Krzanowice 

pochodzących ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na 

dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem 

elementów zawierających azbest 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.), w związku z art. 403 ust. 2, 4 pkt 1lit. a, 5, 6 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 672), mając na uwadze 

potrzebę poprawy stanu środowiska w gminie, a także realizując zadania w oparciu o „Program usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzanowice”, przyjęty Uchwałą nr XV/92/2016 Rady 

Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 marca 2016 roku, po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą  

Nr XXI.166.2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach  z dnia  26 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzanowice w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013, poz. 2301) 

Rada Miejska w Krzanowicach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Krzanowice 

pochodzących ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na dofinansowanie 

kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 

azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Krzanowice w formie Regulaminu 

stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Prawo do dotacji przysługuje: 

1) osobom fizycznym 

3) kościołom i związkom wyznaniowym 

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek. 
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2. Przyznanie dotacji, o której mowa w § 1 nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 

Krzanowice a osobami fizycznymi lub kościołami i związkami wyznaniowymi,  o których mowa w § 2 

niniejszej uchwały, po podpisaniu umów dotacji przez Gminę Krzanowice z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

3. Wypłata dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych do Urzędu Miejskiego w Krzanowicach 

dokumentów wymaganych w Regulaminie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz po 

pozytywnej weryfikacji i wypłacie środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Krzanowicach,  

dokonanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na podstawie 

rozliczenia końcowego. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

     

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jan Długosz 
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/116/2016 

Rady Miejskiej w Krzanowicach 

z dnia 6 września 2016 r. 

 

REGULAMIN 

Postanowienia ogólne 

 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób fizycznych, 

kościołów i związków wyznaniowych, ze środków budżetu gminy pochodzących ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Krzanowice w 2016 r. 

w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Krzanowice”. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym kościołom i związkom wyznaniowych, 

dotacji celowej na realizację prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych 

zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Krzanowice. 

2. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, kościołów i związków wyznaniowych, które we 

własnym zakresie usunęły i wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub 

elewacji budynków, do których mają tytuł prawny. 

3. Do otrzymania dotacji nie są uprawnieni właściciele nieruchomości, w których w całości lub w części 

prowadzona jest działalność gospodarcza. 

§ 2. Wykonanie prac wymienionych w § 1 należy zlecić podmiotowi, który zobowiąże się do ich 

wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Forma i wysokość dotacji inwestycji 

§ 3. 1. Inwestor może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, 

określonych przez WFOŚiGW Katowice, lecz nie więcej niż: 

1) 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport  

i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest; 

2) 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport 

i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest; 

W przypadku korzystania z kilku źródeł finansowania usuwania azbestu, całkowite 

dofinansowanie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych określonych w § 6. 

2. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie kosztów 

kwalifikowanych szczegółowo określonych w § 6 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu. 

3. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej umowy 

z wykonawcą  prac . 

5. Realizacja Programu oraz zakres prac zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniony od 

wysokości środków finansowych pozyskanych z WFOŚiGW. 

6. Środki na dofinansowanie pochodzić będą z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
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Warunki przystąpienia Inwestora do Programu 

§ 4. 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego  

w Krzanowicach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu oraz oświadczeń Inwestora 

określonych w § 5 ust. 1. 

2. Nabór wniosków odbędzie się w godzinach pracy Urzędu w terminie podanym w regulaminie. 

3. Lista podstawowa osób korzystających z dofinansowania sporządzona będzie według daty złożenia 

wniosku. 

4. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności 

wpływu. 

5. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście podstawowej zostanie ona uzupełniona o kolejnego 

Inwestora z listy rezerwowej według daty złożenia wniosku. 

6. Wnioski umieszczone na liście rezerwowej stanowić będą listę podstawową do realizacji w kolejnym 

roku. 

7. Druk wniosku można pobrać w Urzędzie w pok. Nr 6, lub ze strony internetowej Urzędu:  

www.krzanowice.pl 

8. Komisja na podstawie złożonego wniosku oraz oświadczeń Inwestora określonych w § 5 ust. 1 i ust. 2 

dokonuje weryfikacji list podstawowej i rezerwowej. 

9. Inwestor przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, 

związanych z jego realizacją, które może uzyskać: u pracownika merytorycznego Urzędu: budynek Urzędu 

pok. nr 6 tel. nr (32) 4108202, lub na stronie internetowej Urzędu www.krzanowice.pl  

Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie 

§ 5. 1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w § 1 

jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach wniosku o dofinansowanie realizacji prac związanych 

z usuwaniem (demontażem, zbieraniem) transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest. 

2. Wnioski niekompletne, tj. pozbawione załączników/dokumentów określonych w ust. 1 nie będą 

rozpatrywane. 

3. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji Inwestor zostanie powiadomiony pisemnie. 

4. Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Krzanowice a podmiotem 

wskazanym w § 1 niniejszego Regulaminu. Umowa określać będzie  w szczególności: 

1) zakres rzeczowy zadania, 

2) termin i miejsce realizacji zadania, 

3) wysokość dotacji oraz termin jej przekazania i rozliczenia, 

4) termin realizacji zadania w danym roku budżetowym. 

5. Następujące dokumenty rozliczeniowe po wykonaniu przedsięwzięcia określonego w § 1 należy 

złożyć w Urzędzie do dnia 14.10.2016 r.: 

1) oryginał  lub uwierzytelniona kserokopia oświadczenia Wykonawcy prac o prawidłowości ich wykonania 

oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych  

i sanitarnych, 

2) oryginały lub uwierzytelnione kserokopie zgłoszeń organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu 

inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, prac polegających na 

zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, dokonanych przez Wykonawcę prac  

w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób  

i warunki bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających azbest. Przy czym za 

dokumenty potwierdzające dokonanie stosownych zgłoszeń, Fundusz uznaje wyłącznie zgłoszenia, 

których odbiór został potwierdzony przez właściwe organy, a naruszenie terminu, o którym wyżej 

mowa, skutkować będzie wyłączeniem z kosztów kwalifikowanych zakresu rzeczowego, którego dane 

zgłoszenie dotyczy oraz pomniejszeniem bądź odmową dofinansowania, 
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3) oryginał lub uwierzytelniona kserokopia protokołu potwierdzającego demontaż  lub/i zbieranie materiałów 

zawierających azbest ( w załączeniu do wniosku) 

4) uwierzytelnionych kserokopii kart przekazania odpadów, potwierdzających demontaż lub/i zbieranie/, 

transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, 

5) oryginał faktury za wykonaną usługę określoną w § 1, 

6) dokument (dokumenty) potwierdzający wysokość otrzymanego dofinansowania z innych źródeł (do usługi 

określonej w § 1) lub oświadczenie o nie korzystaniu z dofinansowania z innych źródeł. 

6. Inwestor umożliwi dostęp komisji do budynku celem przeprowadzenia oględzin służących weryfikacji 

złożonych dokumentów. 

7. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) wyłącznie dla potrzeb 

realizacji Programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji. 

8. W przypadku zbycia budynku w okresie do 5 lat zobowiązania wynikające z zawartych umów 

przechodzą na kolejnych właścicieli budynku. 

Zakres kosztów kwalifikowanych 

§ 6. 1. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione na: 

1) usuwanie ( demontaż, zbieranie) , 

2) transport, 

3) unieszkodliwianie (składowanie, zabezpieczanie), 

wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Krzanowice. 

2. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji 

Programu uznaje się za koszty niekwalifikowane. 

Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu 

§ 7. 1. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku poddanych weryfikacji spowoduje wykluczenie 

Inwestora z Programu, bez możliwości ponownego rozpatrzenia wniosku. 

2. Urząd ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków umowy lub 

Regulaminu. Strony przystępując do Programu akceptują i zobowiązują się do przestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje 

Burmistrz Krzanowic. 

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zastosowania trybu, w którym Regulamin został 

uchwalony. 
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