
 

 

UCHWAŁA NR XXX/178/16 

RADY GMINY LIPOWA 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lipowa do usuwania odpadów 

zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych 

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

z 2016 r. poz. 446) oraz  art. 403  ust. 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 672) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć ,,Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lipowa do usuwania odpadów 

zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych” stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Niniejszym traci moc uchwała Rady Gminy Lipowa z dnia 7 marca 2006 r. nr XLI/217/06 w sprawie: 

dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipowa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lipowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Lipowa 

 

 

Andrzej Binda 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 6404



Załącznik do Uchwały Nr XXX/178/16 

Rady Gminy Lipowa 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

REGULAMIN 

 

dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lipowa do usuwania odpadów zawierających azbest 

pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, 

dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą 

lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych 

z terenu Gminy Lipowa. 

2. Dofinansowanie przysługuje osobom mających tytuł prawny do budynku/działki znajdującego  

się na terenie Gminy Lipowa w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji. 

3. Dofinansowanie realizowane będzie przez Gminę Lipowa na podstawie zawartej umowy z wykonawcą 

zadania oraz umowy zawartej z osobą fizyczną. 

4. Dofinansowanie będzie udzielane w wysokości 70% udokumentowanych kosztów realizacji  

ww. zadania, po jego zakończeniu. 

§ 2. 1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 jest 

przedłożenie w Urzędzie Gminy Lipowa wniosku. 

2. Wnioskodawca przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego jest zobowiązany do podpisania 

umowy o dofinansowanie wywozu i utylizacji azbestu spisaną z Gminą Lipowa. 

3. Druki wniosków o przyznanie dofinansowania wydawane będą w Urzędzie Gminy Lipowa  

i udostępnione na stronie internetowej Gminy Lipowa www.lipowa.pl. 

§ 3. 1. Dofinansowaniem objęty jest koszt transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest 

pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacyjnych. 

2. Do realizacji zadania wymienionego w pkt 1, Gmina Lipowa w drodze zapytania ofertowego wyłoni 

firmę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, wydane w trybie 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Transport i utylizacja 

azbestu odbywać się będzie na zlecenie Gminy Lipowa. 

§ 4. 1. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel  

na dany rok budżetowy. 

2. Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty  ich wpływu do Urzędu Gminy Lipowa. 

3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być 

dofinansowane w roku następnym, w przypadku potwierdzenia aktualności wniosku. 

4. W pierwszej kolejności dotacja będzie udzielana właścicielom nieruchomości, którzy złożyli informację 

o posiadaniu azbestu zdjętego z budynków. 

§ 5. 1. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej. 

2. Dofinansowanie nie będzie udzielane osobom fizycznym, które we własnym zakresie wywiozły odpady 

azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, których są właścicielami. 
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