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UCHWAŁA NR XL/295/2017
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 27 lipca 2017 roku
w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania.
Na podstawie art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a pkt. 8 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
z 2017 r.,
poz. 519 z późn.
zm.)
oraz
na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15,
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 z późn.
zm.), Rada Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej uchwala, co następuje:
§ 1. W celu eliminowania azbestu z Ternu Gminy Bukowina Tatrzańska, jako materiału szkodliwego dla
zdrowia ludzi i środowiska, przyjmuje się „Regulamin udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska” zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§ 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z poźn. zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po uprzednim, co najmniej 14 dniowym wcześniejszym jej ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska

Władysław Piszczek
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Załącznik do Uchwały Nr XL/295/2017
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 27 lipca 2017 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska
Rozdział 1.
Przedmiot i źródło finansowania.
§ 1. Regulamin określa zasady, tryb udzielania oraz rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
prac związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest, obejmujących: załadunek
zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transport, unieszkodliwienie.
§ 2. Dotacje udzielane są ze środków własnych budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska, pochodzących
z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa w ustawie Prawo ochrony
środowiska.
Rozdział 2.
Forma finansowania, podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie dotacji.
§ 3. Dotacja może być przyznana na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych
w granicach administracyjnych Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 4. O dofinansowanie mogą ubiegać się pomioty legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości.
§ 5. Kosztem kwalifikowanym do dofinansowania jest udokumentowany koszt załadunku, transportu
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
§ 6. Wnioski o przyznanie dotacji celowej rozpoznawane będą według kryterium kolejności wpływu
kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na to zadanie w danym roku kalendarzowym.
W przypadku braku środków finansowych w danym roku, zadania mogą być dofinansowane
następnym.

w roku

§ 7. Dotacja nie przysługuje na realizacje inwestycji finansowanych z innych źródeł.
§ 8. Dofinansowanie przekazywane jest w formie zwrotu części/całości kosztów kwalifikowanych
poniesionych przez wnioskodawcę.
Rozdział 3.
Wysokość dotacji.
§ 9. Dotacja celowa może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych związanych z kosztami załadunku
zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transportu, unieszkodliwienia, jednak nie więcej niż 500 zł
/Mg unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest.
§ 10. Dotacji udziela się raz dla danego obiektu.
Rozdział 4.
Wniosek – miejsce, sposób i termin składania.
§ 11. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) dane wnioskodawcy, obejmujące: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL w przypadku osób
fizycznych lub nazwę lub firmę, adres siedziby, REGON, Nr KRS w przypadku gdy podmiot prowadzi
działalność gospodarczą,
2) adres nieruchomości na której będzie prowadzona inwestycja,
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3) rodzaj i powierzchnia lub masa wyrobów zawierających azbest,
4) wnioskowaną kwotę dotacji.
§ 12. Do wniosku należy dołączyć:
a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby
zawierające azbest,
b) w przypadku posiadania innego tytułu niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę
właściciela nieruchomości,
c) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych
współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz
upoważnienie wnioskodawcy do występowania o dotacje celową w imieniu wszystkich współwłaścicieli i do
podpisania umowy dotacji,
d) w przypadku spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej należy załączyć stosowną uchwalę organów
spółdzielni lub wspólnoty,
e) w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osoba fizyczną, należy załączyć dokument, z którego będzie wynikać
prawo do reprezentowania wnioskodawcy,
f) informację o wyrobach zawierających azbest, sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem 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),
g) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o której mowa
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71,
poz. 649 ze zm.).
wyrobów
zawierających
azbest
§ 14. 1. Dofinansowanie
prac
związanych
z usuwaniem
w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej na cele związane z prowadzeniem pozarolniczej działalności
gospodarczej stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1).
2. Dofinansowanie
prac
związanych
z usuwaniem
wyrobów
zawierających
azbest
w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
w sektorze produkcji rolnej stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE
L 352 z 24.12.2013 r., str. 9).
3. Dofinansowanie
prac
związanych
z usuwaniem
wyrobów
zawierających
azbest
w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
w sektorze rybołówstwa stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia
27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z 27.06.2014 r., str. 45).
4. Przyznanie pomocy de minimis na podstawie uchwały ogranicza się do dnia 30 czerwca 2021 r.
§ 15. 1. W przypadku braków we wniosku lub załącznikach, lub wątpliwości co do treści w nich zawartych,
Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków i/ lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania.
2. W przypadku nie uzupełnienia brakujących danych lub/i wyjaśnień w wyznaczonym terminie – wniosek
podlega odrzuceniu.
3. Na odrzucenie wniosku odwołanie nie przysługuje.
4. Wnioski mogą podlegać sprawdzeniu w terenie.
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§ 16. Przyznawanie dotacji następuje na podstawie umowy o przyznanie dotacji na usunięcie
i utylizację azbestu, określającej w szczególności:
1) strony umowy,
2) miejsca usunięcia azbestu,
3) wysokość przyznanego dofinansowania,
4) oświadczenia o możliwości/braku możliwości odzyskania podatku VAT,
5) sposób wypłaty dofinansowania,
6) Nr konta bankowego, na które ma być przekazane dofinansowanie,
7) zobowiązanie wnioskodawcy do wyboru wykonawców inwestycji posiadających przeszkolonych
pracowników wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r., w sprawie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz
programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 216,
poz. 1824).
8) termin rozliczenia dofinansowania.
§ 17. Rozliczenia dotacji dokonuje się na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii:
1) umów pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą inwestycji,
2) dowodu poniesionego wydatku tzn. opłaconego rachunku/faktury w przypadku płatności gotówką, lub
rachunku/ faktury wraz z dowodem zapłaty, w przypadku płatności przelewem; na oryginałach faktur/
rachunków dokumentujących poniesione wydatki, zamieszczona zostanie adnotacja odnośnie objęcia
wydatku dotacją ze środków Gminy Bukowina Tatrzańska,
3) kart przekazania odpadów,
4) oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
i sanitarnych.
5) wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy podmiotu dotowanego, po
podpisaniu umowy.
Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska

Władysław Piszczek

