
 

 

UCHWAŁA NR RG.0007.220.2017 

RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie dofinansowania  w ramach programu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór” 

Na podstawie art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1870 ze zm.), w związku z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” 

(M.P. Nr 50 poz. 735) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 

Rada Gminy 

uchwala: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin dofinansowania  w ramach programu „Kompleksowe unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

mgr Przemysław Sawicki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 września 2017 r.

Poz. 4889



Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.220.2017 

Rady Gminy Kobiór 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

 

REGULAMIN 

dofinansowania w ramach programu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 

na terenie Gminy Kobiór” 

I. Warunki przystąpienia do programu 

1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, zwanym dalej „Dotowanym”, 

dofinansowania na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór” realizowanym w ramach RPO WSL 2014-2020. 

2. O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego 

zlokalizowanego na terenie Gminy Kobiór (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż) i dokonała 

zgłoszenia w formie „Deklaracji przystąpienia do Programu” 

3. O dofinansowanie, o którym mowa, może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa jeżeli dokonała 

zgłoszenia w formie „Deklaracji przystąpienia do "Programu”. 

4. Podstawą dofinansowania jest umowa zawarta w formie pisemnej. 

II. Warunkiem dofinansowania jest: 

1.  Przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” lub „informacji 

o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone” (zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 

w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).  

2. Oświadczenie wnioskodawcy czy w budynku objętym projektem jest prowadzona działalność 

gospodarcza. 

3. Wyrażenie zgody na wejście na teren działki i na wykonanie przedmiotu projektu, tj. robót budowlanych 

w ramach realizacji projektu, zgodnie kosztorysem inwestorskim. Wyrażenie zgody na dostęp do ww. działki 

w okresie trwałości projektu, tj. przez okres 5 lat od daty płatności końcowej ze strony EFRR na rzecz Gminy 

Kobiór. 

4. Zobowiązanie właścicieli do zachowania celów i trwałości niniejszego projektu przez okres wskazany 

w pkt. 2. W szczególności przedmiot projektu nie zostanie poddany istotnej zmianie wpływającej na charakter 

projektu, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów. 

III. Zasady dofinansowania 

1. Planuje się sfinansowanie zadania: 

a) z dotacji w ramach RPO WSL 2014-2020 poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami-ZIT, na wniosek Gminy 

Kobiór na zasadach określonych w tym Programie, 

b) ze środków właścicieli nieruchomości w wysokości minimum 15% wynikającego z przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

c) ze środków własnych Gminy Kobiór. 

2. Kwotę wynikającą z pkt. 1b właściciele wpłacą na konto Gminy Kobiór w Banku Spółdzielczym 

w Pszczynie, w dwóch transzach: 

a) kwotę zaliczki stanowiącą 30%, w terminie 21 dni od daty otwarcia ofert, na podstawie pisemnego wezwania 

do zapłaty. 

b) pozostałą kwotę wynikającą z rozliczenia końcowego, po zakończeniu robót, na podstawie pisemnego 

wezwania do zapłaty. 
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3. W przypadku zwiększenia wartości wykonanych robót (po przetargu) w stosunku do wartości 

kosztorysowej lub w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych w kosztorysie 

inwestorskim, właściciele zobowiązani są do pokrycia tych kosztów we własnym zakresie. 
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