UCHWAŁA NR XXXIV/246/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH
z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację
zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krośniewice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 i 9, art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W celu zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców i osiągnięcia poprawy stanu środowiska poprzez
przyspieszenie procesu usuwania wyrobów zawierających azbest i ich odpowiedniego zagospodarowania,
z budżetu Gminy Krośniewice mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania
wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Krośniewice.
2. Środki na finansowanie zadań określonych w §1 pochodzić będą z dotacji przyznanej Gminie Krośniewice
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) wyrobach zawierających azbest – rozumie się przez to odpady zawierające azbest powstałe przy likwidacji lub
wymianie elementów pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych lub gospodarczych;
2) zadaniu z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest – rozumie się przez to wykonanie prac określonych
w §4 ust.1;
3) wnioskodawcy – rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), tj:
a) podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
- osoby fizyczne,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- osoby prawne,
- przedsiębiorców;
b) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi;
- występujące o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji celowej na likwidację wyrobów zawierających
azbest, o których mowa w pkt 1.
§ 3. 1. Do korzystania z dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających
azbest uprawnione są podmioty, o których mowa w §2 pkt 3 uchwały, posiadające nieruchomości położone na
terenie gminy Krośniewice, zwane dalej Wnioskodawcą, spełniające następujące warunki:
1) są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości;
2) są użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości;
3) władają nieruchomością na podstawie oddania jej w trwały zarząd.
2. W przypadku nieruchomości, do których prawa wskazane w ust. 1 przysługują więcej niż jednej osobie,
konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego
Wnioskodawcy przez te osoby.
§ 4. 1. Dotacja na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmuje koszty
kwalifikowane wynikające z §9 pkt 5 „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”, tj.:
1) demontaż wyrobów zawierających azbest;
2) przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu;
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3) transport wyrobów zawierających azbest z miejsca rozbiórki do miejsca składowania;
4) unieszkodliwienie wyrobów zawierający azbest poprzez składowanie bądź poprzez dopuszczalne metody
przetwarzania.
2. Dotacja na dofinansowanie zadania nie obejmuje kosztów:
1) związanych z zakupem i montażem nowych wyrobów w miejscu zdemontowanych;
2) pozostałych kosztów związanych z wykonaniem prac, których nie można uznać za kwalifikowane, w tym
kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznych.
3. Dotacja na dofinansowanie zadania udzielana będzie na pisemny wniosek osób spełniających kryteria
opisane w §3, złożony w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do
uchwały, w terminie do 31 października każdego roku budżetowego.
4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3 poprzedza złożenie deklaracji według wzoru stanowiącego
załącznik Nr 2 do uchwały, w terminie do 31 października każdego roku budżetowego.
5. Wnioskodawca wyraża zgodę na wykonanie działań polegających na likwidacji wyrobów zawierających
azbest przez wskazanego przez Gminę Krośniewice Wykonawcę, który wybrany będzie według zasad określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych.
§ 5. 1. Dotacja będzie przyznawana Wnioskodawcom w danym roku budżetowym do wyczerpania środków
przekazanych Gminie Krośniewice przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.
2. Dotacja przyznawana będzie w procentowej wysokości, całkowitego kosztu zadania, zgodnie
z obowiązującymi w danym roku budżetowym „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.
3. Wnioskodawca zobowiązany będzie pokryć wynagrodzenie Wykonawcy za likwidację wyrobów
zawierających azbest ponad kwotę otrzymanego dofinansowania.
§ 6. 1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach.
2. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku, z powodu wyczerpania limitu środków, o którym mowa w §5 ust.1,
będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru.
§ 7. 1. Kryteria, jakie winno spełniać zadanie, aby uzyskać dofinansowanie to :
1) realizacja zadania będzie miała znaczenie dla zaspokajania potrzeb wspólnoty lokalnej i przyczyni się do
ochrony środowiska lokalnego;
2) możliwość realizacji zadania w ciągu roku budżetowego;
3) zapewnienie sposobu postępowania z wytworzonym odpadem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa;
4) formalne przygotowanie realizacji zadania przez Wnioskodawcę tj. dysponowanie:
a) „Oceną stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, sporządzoną wg załącznika nr
1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089),
b) w zależności od charakteru wykonywanych prac zgłoszeniem lub ostateczną decyzją administracyjną
uzyskaną od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej na realizację robót
budowlanych związanych z zakresem wykonywanych prac, zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
5) określenie stopnia zaawansowania prac objętych zadaniem.
2. W przypadku niewypełnienia przez Wnioskodawcę, któregokolwiek z warunków określonych w ust.1 Gmina
może odmówić udzielenia dofinansowania.
§ 8. 1. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez pracownika Urzędu
Miejskiego w Krośniewicach, zatrudnionego na stanowisku do spraw ochrony środowiska.
2. Wnioskodawca na etapie oceny jego wniosku, zobowiązany jest do udzielenia wszelkich wyjaśnień
i informacji w zakresie realizowanego zadania.
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3. Decyzję o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania podejmuje Burmistrz Krośniewic
i podpisuje z Wnioskodawcą umowę.
4. Umowa, o której mowa w ust.3, określi w szczególności:
1) zakres rzeczowy i finansowy zadania;
2) termin wykonania, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada danego roku budżetowego;
3) miejsce realizacji zadania;
4) określenie wysokości dotacji, sposób i termin jej przekazania oraz rozliczenia;
5) tryb kontroli wykonywanego zadania.
5. Burmistrz Krośniewic zawiadomi Wnioskodawcę o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadania oraz
terminie podpisania umowy, drogą pocztową lub elektroniczną.
6. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie, z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, skutkuje
odmową przyznania dotacji.
§ 9. 1. Gmina informuje Wnioskodawcę o możliwości ustalenia z Wykonawcą terminu rozpoczęcia
i zakończenia prac.
2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, Wnioskodawca wraz z Wykonawcą przekazuje pisemnie do Urzędu
Miejskiego w Krośniewicach.
§ 10. Podstawą rozliczenia dotacji będzie:
1) oryginał protokołu z zakończenia robót;
2) dokument potwierdzający przekazanie wyrobów zawierających azbest do utylizacji lub na odpowiednie
składowisko;
3) faktury i rachunki dotyczące wydatków poniesionych na realizację zadania, wystawione przez Wykonawcę
posiadającego przewidziane przepisami prawa stosowne uprawnienia.
§ 11. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania udzielona z budżetu Gminy Krośniewice:
1) wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem;
2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
§ 12. 1. Jeśli udzielana dotacja po stronie Wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną, w rozumieniu
art. 107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (t.j. Dz. Urz. UE seria C, Nr 115 z 9.05.2008 r.),
warunkiem rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji celowej jest dodatkowo:
1) spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności, w:
a) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L Nr 379, poz. 5 z 28.12.2006 r.),
b) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 875/2007 z 24.07.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE)
w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające
rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE seria L, Nr 193, s. 6 z 25.07.2007 r.),
c) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z 20.12.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
(WE) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz. UE seria L, Nr 337, s.
35 z 21.12.2007 r.);
2) przedłożenie przez Wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze
zm.), w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 11.06.2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de
minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810 ze zm.).
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2. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de minimis,
pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie, przepisy ust. 1 tracą moc z dniem 1.01.2014
r.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Ociepa

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2008 r. Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr
154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 79 poz. 698, Nr 80 poz. 707, 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 57 poz. 780, Nr 69 poz. 893, Nr 215 poz.
1664, Nr 215 poz. 1664, Nr 215 poz. 1664; z 2010 r. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804, Nr
152 poz. 1018, Nr 152 poz. 1019, Nr 229 poz. 1498, Nr 249 poz. 1657, Nr 28 poz. 145, Nr 182 poz. 1228, Nr 40 poz. 227;
z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 63 poz. 322, Nr 99 poz. 569, Nr 122 poz. 695, Nr 94 poz.551, Nr 178 poz. 1060, Nr
224 poz.1341, Nr 152 poz. 897; z 2012 r. poz. 460, poz. 951, poz. 1342, poz. 1513; z 2013 r. poz. 1513, poz. 21, poz. 139,
poz. 165.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/246/13
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 19 lipca 2013 r.
WNIOSEK O DOTACJĘ

Wnioskodawca
……………………
…………………….
(imię)
(nazwisko)
Siedziba wnioskodawcy

…………………….
(PESEL)

…………………….
Nr dowodu osobistego

…………………..
(ulica)

…………………….
(kod pocztowy)

………………………
(miejscowość)

……………………
Nr domu/mieszkania

Nr konta wnioskodawcy ………………………………………………………………………..
Adres obiektu, którego dotyczy usunięcie wyrobów zawierających azbest
…………………….
…………………….
…………………….
………………………
(miejscowość)
(nr domu)
(kod pocztowy)
( poczta )
Nazwa obiektu, którego dotyczy usunięcia wyrobów zawierających azbest
……………………………………………………………………………………………………
(np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, garaż, inne)
Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest ………………… m2
Tytuł własności obiektu, którego dotyczy usunięcie wyrobów zawierających azbest
………………………………………………………………………………………………….
(właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty)
Załączniki
(*)
Załącznik dotyczący współwłaścicieli
Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zgłoszenia robót, (*)
ostatecznej decyzji właściwego organu architektoniczno-budowlanego
zezwalającej na wykonanie prac obejmujących usunięcie wyrobów
zawierających azbest, lub wniosek o wydanie takiej decyzji
(*)
Wniosek przyjął
……..........................................………...............………………………………….
(data i podpis przyjmującego)
UWAGA
Pola (*) wypełnia przyjmujący wniosek pracownik Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/246/13
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 19 lipca 2013 r.
………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………
…………………………………
(adres zamieszkania)
DEKLARACJA
Zgłaszam zamiar wykonania wymiany pokrycia dachowego na obiekcie/ Zgłaszam zdemontowane wyroby
zawierające azbest przygotowane do utylizacji*
………………………………………………………………………………………………….
(podać charakter obiektu np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, garaż, itp.)
położonym w ……………………………………………………………………………......................
(adres)
Szacunkowa ilość wyrobu zawierającego azbest wynosi ……………………………… m2.
Zamierzony termin wykonania ………………………………………………........................... .
(dzień-miesiąc-rok)

............................................………………………………………..
(podpis)
* - niepotrzebne skreślić
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