
UCHWAŁA NR XIV/86/19
RADY GMINY MARKLOWICE

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – likwidacja materiałów budowlanych zawierających 

azbest

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 2, 4 i 5, ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1461)

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Marklowice na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – likwidacja materiałów zawierających 
azbest, których treść zawiera załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Krystyna Klocek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 grudnia 2019 r.

Poz. 8237



Załącznik do uchwały Nr XIV/86/19

Rady Gminy Marklowice

z dnia 28 listopada 2019 r.

Zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Marklowice na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - likwidacja materiałów zawierających azbest. 

§ 1. Do korzystania z dotacji celowej na likwidację (demontaż, transport i utylizacja) materiałów 
budowlanych zawierających azbest na niniejszych zasadach uprawnione są osoby fizyczne będące 
właścicielami lub posiadaczami innego tytułu prawnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, innego 
obiektu budowlanego, w tym również budynku mieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność 
gospodarcza na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, położonych na terenie 
gminy Marklowice.

§ 2. Osoba ubiegająca się o udzielenie dotacji na likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest 
powinna złożyć pisemny wniosek. Wnioski należy składać do dnia 30 listopada roku poprzedzającego 
wykonanie zadania.

§ 3. Dotacja przyznawana będzie wg kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych. 
Dopuszcza się realizację wniosku złożonego po terminie określonym w § 2, pod warunkiem posiadania 
środków finansowych.

§ 4. Koszty likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest ponoszone są w następujących 
proporcjach:

·80% środki budżetu Gminy Marklowice

·20% środki wnioskodawcy.

§ 5. Przed udzieleniem dotacji na likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest zostanie 
zawarta z wnioskodawcą umowa, określająca w szczególności wysokość, termin oraz sposób wypłaty 
udzielonej dotacji. 

§ 6. Likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest prowadzi uprawniony podmiot 
gospodarczy, zwany dalej „Wykonawcą”, wyłaniany corocznie przez Gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych. 

§ 7. Prace rozbiórkowe wykonywane z uwzględnieniem terminów zaproponowanych przez 
wnioskodawców i w uzgodnieniu z Wykonawcą, powinny być zakończone do 31 października danego roku. 

§ 8. W szczególnych przypadkach Wójt może jednorazowo wyrazić zgodę na przesunięcie terminu 
likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest na następny rok kalendarzowy, na pisemny, 
uzasadniony wniosek Wnioskodawcy.

§ 9. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych Wykonawca i wnioskodawca dokonują odpowiednich 
zgłoszeń robót zgodnie z § 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest. 

§ 10. Po zakończeniu prac na danej nieruchomości zostanie sporządzony przy udziale Wykonawcy 
i wnioskodawcy protokół odbioru robót. Celem umożliwienia udziału w odbiorze przedstawiciela Urzędu 
Gminy Marklowice, o terminie odbioru Wykonawca powiadomi Pion Infrastruktury Technicznej i Rozwoju 
Urzędu Gminy Marklowice. 

§ 11. Wykonawca obowiązany jest do ważenia odpadów po zakończeniu prac w danym budynku, przy 
udziale właściciela budynku, co winno być potwierdzone na karcie wagowej. 

§ 12. Wykonawca robót wystawia dwie faktury: dla Urzędu Gminy Marklowice oraz dla wnioskodawcy. 
Kopię faktury dla wnioskodawcy Wykonawca dostarcza do Urzędu Gminy Marklowice. 
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§ 13. Należność przypadająca do zapłaty przez wnioskodawcę, na podstawie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury, w wysokości 20% całkowitego kosztu danego zadania będzie regulowana przez 
wnioskodawcę bezpośrednio z Wykonawcą robót. 

§ 14. Urząd Gminy Marklowice ma prawo kontrolowania realizacji zadania, na które zostanie udzielone 
dofinansowanie, przed jego rozpoczęciem i na każdym etapie realizacji. 

§ 15. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią: 

·Wniosek o przyznanie dotacji celowej na likwidację materiałów zawierających azbest.

·Umowa przyznania dotacji.
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