UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013
RADY GMINY ŚWILCZA
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na inwestycje związane z ochroną środowiska – usuwanie
wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji.
Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy stanowi, co
następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa zasady przyznawania dotacji celowej na finansowania prac związanych z demontażem,
zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Świlcza.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dotacji celowej - rozumie się przez to wypłaty ze środków budżetu Gminy Świlcza na sfinansowanie kosztów
poniesionych w związku z realizacją zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
2) wnioskodawcy - rozumie się przez topodmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (w szczególności:
osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów
publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
3) koszcie kwalifikowanym - należy przez to rozumieć koszty demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest,
4) dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Świlcza.
§ 2. 1. Odotację mogą się ubiegać Wnioskodawcyposiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością
położoną na terenie gminy Świlcza, na której planowana jest realizacja zadania.
2. Dotacja celowa udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed realizacją zadań
dotyczących:
1) demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych
i gospodarczych z terenu Gminy Świlcza.
2) zbierania, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach na terenie Gminy
Świlcza.
3. Środki finansowe na realizację zadań określonych w ust. 2 mogą pochodzić z dotacji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz ze środków budżetu Gminy.
4. Dofinansowanie zadań określonych w ust. 2, udzielone będzie w wysokości do 100 % wartości kosztów
kwalifikowanych.
5. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
§ 3. 1. W celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć
w Urzędzie Gminy Świlcza pisemny wniosek. Wnioski należy składać po wejściu w życie niniejszej uchwały.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy ( imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer Pesel);
2) dane nieruchomości, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest;
3) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
4) określenie zakresu zadania inwestycyjnego;
5) termin realizacji zadania;
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6) pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej;
7) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie
z rozporządzeniem 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.);
2
8) informację o wyrobach zawierających azbest, 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).
3. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały i dostępny jest
w Referacie Gospodarki Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Świlcza oraz na stronie
internetowej (www.swilcza.com.pl .).
§ 4. Wnioski rozpatrywane będą według następujących zasad:
1) wnioski rozpatruje Wójt Gminy Świlcza;
2) rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu;
3) wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień na etapie kwalifikacji
wniosku; w przypadku niedokonania ww. czynności w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, wniosek
pozostawia się bez rozpoznania;
4) w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące transportu i utylizacji materiałów zawierających
azbest złożonych na posesjach;
5) po załatwieniu wniosków według kolejności określonej w pkt. 2, będą rozpatrywane wnioski dotyczące
demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest;
6) wnioski nie rozpatrzone w danym roku kalendarzowym, ze względu na wyczerpanie zaplanowanych środków
finansowych w budżecie Gminy będą rozpatrywane sukcesywnie w latach kolejnych;
7) pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej pomiędzy
dotującym a wnioskodawcą;
8) o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz terminie zawarcia umowy wnioskodawca informowany jest pisemnie.
§ 5. 1. Umowa o przyznanie dotacji zawiera elementy wskazane w art.
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009, Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

250

ustawy

z dnia

2. Dotujący dokona rozliczenia dotacji na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę wraz
z protokołem odbioru wykonywanych prac oraz kartą przekazania odpadu na składowisko
§ 6. 1. Wójt Gminy Świlcza ma możliwość kontroli prawidłowości wykonywania zadania objętego dotacją,
zarówno przed przystąpieniem do jego realizacji, jak również po realizacji.
2. Czynności kontrolnych mogą dokonywać osoby upoważnione przez Wójta Gminy Świlcza.
3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
1)

zgodność złożonego wniosku ze stanem faktycznym;

2)

wykonanie zadania zgodnie z umową;

3)

dokumentowanie sposobu realizacji zadania.

4. W przypadku stwierdzenia, że zadanie objęte
z niniejszą uchwałą lub umową, dotacja podlega zwrotowi.

dotacją

zostało

wykonane

niezgodnie

5. Wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić dotację na zasadach określonych przepisach ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Ciszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/254/2013
Rady Gminy Świlcza
z dnia 25 stycznia 2013 r.

Wniosek
o udzielenie dotacji celowej na inwestycje związane z ochroną środowiska – usuwanie wyrobów
zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji.
I. DANE WNIOSKODAWCY:
1. Imię i nazwisko/nazwa
2. Adres zameldowania/siedziby:
3. Nr telefonu:
4. Seria i Nr dowodu osobistego:
5. NIP
6. PESEL
II. DANE
DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI,
ZAWIERAJĄCE AZBEST:

Z KTÓREJ

BĘDĄ

USUWANE

WYROBY

1. Adres:
2. Nazwa obrębu i nr działki:
3. Tytuł prawny władania nieruchomością:

(własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem)
4. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest, planowanych do usunięcia:
l.p. Rodzaj wyrobów zawierających azbest Ilość
wm2
1.

Płyty eternitowe faliste

2.

Płyty płaskie

3.

Okładziny ścian

4.

Elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń
itp.

5.

Inne /podać jakie/

Ilość
w Mg

Razem:

5. Planowana ilość materiałów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione, wg źródła ich
pochodzenia:
l.p. Źródło pochodzenia wyrobów zawierających azbest
1.

Materiały budowlane zawierające azbest, planowane do demontażu i unieszkodliwienia

2.

Materiały budowlane zawierające azbest, planowane do unieszkodliwienia – zgromadzone
na posesji
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Razem:

III. DOTACJA CELOWA NA ZADANIE INWESTYCYJNE, POLEGAJĄCE NA:
demontażu, transporcie i utylizacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest, na budynkach
mieszkalnych i gospodarczych.
transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest, składowanych na posesjach.
IV.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Planowany termin rozpoczęcia robót:
Planowany termin zakończenia robót:
2

V. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, związanej z ww.inwestycją;
2. pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej (starostę);
3. ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie
z rozporządzeniem 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 z późn.
zm.);
4. informację o wyrobach zawierających azbest, 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).
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z treścią i akceptuję zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Świlcza na
inwestycje związane z ochroną środowiska - usuwanie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z wymiany
pokryć dachowych lub elewacji.
2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej nieruchomości przez pracowników Urzędu Gminy
Świlcza w celu stwierdzenia, czy przedsięwzięcie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostało
zrealizowane prawidłowo.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy Świlcza,
niezbędnych przy udzielaniu dotacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych).
4. W terminie co najmniej 30 dni przed wykonaniem prac, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest, zgłoszę powyższy fakt w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul.
Grunwaldzka 15. 35-959 Rzeszów.
5. Po zakończeniu realizacji zadania złożę w Urzędzie Gminy Świlcza „Informację o wyrobach zawierających
azbest", sporządzoną wg załącznika Nr 3 do Rozporządzenia 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).
(data i podpis wnioskodawcy)

Id: 19320B9A-C2E0-40FD-94E0-D6AC6D80F5E9. Podpisany

Strona 2

