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W związku z postępującym zużyciem materiałów zawierających azbest i rosnącą 

świadomością o zagrożeniu jakie stwarza azbest dla środowiska, a także mając na 

względzie wysokie koszty utylizacji tych odpadów, Rada Miejska w Zdzieszowicach 

przyjęła w 2007 r. regulamin dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej robót niezbędnych do unieszkodliwiania odpadów azbestowych 

powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest 

na budynkach mieszkalnych i gospodarczych położonych na trenie miasta i gminy 

Zdzieszowice.

Podstawowym źródłem finansowania działań w tym zakresie był istniejący do 

31.12.2009 r. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie znowelizowane przepisu ustawy Prawo 

ochrony środowiska, które zlikwidowały GFOŚiGW, a ich dochody włączono do budżetu 

gminy. Efektem wprowadzonych zmian była utrata możliwości otrzymywania przez osoby 

fizyczne i prawne dotacji na inwestycje związane z ochrona środowiska, w tym utylizację 

azbestu.

Obowiązująca w tym zakresie uchwała Rady Miejskiej Nr XV1/124/07 z 18.12.07 r. w 

sprawie regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej robó t...... , utraciła moc z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku z

uchyleniem art. 406 i 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity Dz.U. Z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.), na podstawie art. 1 ustawy z 

dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy -  Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw (dz.U. Nr 215, poz.1664). Ustawa o zmianie ustawy Poś oraz niektórych 

innych ustaw, przywróciła możliwość udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego.
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Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zmianami) przedkładam pod obrady 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach projekt uchwały w sprawie:

„zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na 

dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów 

zawierających azbest”.
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z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
Zatwierdzony przez..........

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia....................2013 r.

w sprawie zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na 
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. 
nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz.567; 
z 2013 r. poz. 153) oraz art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 
r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 
223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, 
Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz.489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz.1018 
i 1019, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657; 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.21, poz.139, poz.165) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się zakres i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na 
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest z obiektów 
budowlanych i gospodarczych położonych na terenie gminy Zdzieszowice.

2. Dotacja ma charakter częściowej rekompensaty kosztów związanych z usuwaniem elementów azbestowych 
z obiektów budowlanych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Zdzieszowice.

3. Z dotacji może skorzystać każdy podmiot wymieniony w art.403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 t.j.).

4. Dofinansowanie inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest z obiektów 
budowlanych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Zdzieszowice można uzyskać tylko jeden raz.

5. Ogólna kwota przeznaczona na dofinansowanie określana będzie corocznie w uchwale budżetowej.

6. Podstawą wypłaty dotacji celowej jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Wnioskodawcą.

§ 2. Warunkiem dofinansowania jest:

1) usunięcie elementów zawierających azbest stosowanych w budownictwie, przez przedsiębiorcę posiadającego 
decyzję zezwalającą na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;

2) przedłożenie "informacji 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. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:

1) warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację celową na inwestycję określoną w § 1 jest przedłożenie 
w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach pisemnego wniosku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
uchwały;

Id: AA2F6382-240E-4235-807B-5694746F55F6. Projekt Strona 1



2) udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej między 
Gminą Zdzieszowice a Wnioskodawcą;

3) dotacja przekazywana będzie po zakończeniu całości zadania;

4) wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków, oraz 
w miarę posiadanych środków finansowych przeznaczonych na zadanie w uchwale budżetowej;

5) wszystkie wnioski, według kolejności zgłoszeń, poddawane są kwalifikacji formalnej oraz ocenie, przez 
Burmistrza Zdzieszowic;

6) Burmistrz Zdzieszowic sprawdza wniosek oraz dokonuje kontroli w budynku, potwierdzając dokonany 
demontaż wyrobów azbestowych i spisuje protokół;

7) dofinansowaniem objęte będą zadania realizowane po dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu;

8) wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice można składać przez cały rok.

§ 4. Dofinansowanie wynosi 30 % kosztów z faktury za demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest, 
jednak nie więcej niż 4.000 zł, niezależnie od ilości posiadanych budynków.

§ 5. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów:

1) faktury wystawionej na nazwisko Wnioskodawcy; w fakturze winne być wyszczególnione koszty 
kwalifikowane. Jeżeli na fakturze nie jest wyraźnie określony koszt kwalifikowany w takim wypadku należy 
dołączyć dodatkowo wyjaśnienia wystawiającego fakturę;

2) karty przekazania odpadu;

3) oświadczenia wykonawcy o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, 
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;

4) kserokopii zgłoszenia robót do Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1,47-303 Krapkowice;

5) dokumentów potwierdzających tytuł prawny Wnioskodawcy do nieruchomości, na której znajdują się obiekty 
zawierające azbest.

§ 6. 1. Środki finansowe przekazywane będą w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji 
zadania, po jego zakończeniu i podpisaniu umowy z Gminą Zdzieszowice.

2. Umowa o której mowa w § 3 pkt 2 powinna określać w szczególności:

1) rodzaj usuwanego materiału zawierającego azbest;

2) określenie obiektu budowlanego z którego został zdemontowany azbest;

3) wielkość dotacji;

4) termin rozliczenia i zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

3, Warunkiem podpisania umowy jest protokolarne stwierdzenie wykonania prac -  według wzoru określonego 
w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Kontroli wykonania zadania dokonuje Burmistrz Zdzieszowic poprzez przeprowadzenie wizji 
stwierdzającej demontaż pokrycia dachowego lub elewacji z budynku mieszkalnego łub gospodarczego 
położonego na terenie Gminy Zdzieszowice oraz weryfikacji dokumentów o których mowa w § 5.

§ 8. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy przez 
Wnioskodawcę.

§ 9. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku, wnioski 
niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.

Rady Miejskiej w  Zdzieszowicachz dnia 23 kwietnia 2013 r.

Zdzieszowice, dnia............................

W N I O S E K

o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest 
z terenu gminy Zdzieszowice
1. Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko.....................................................................................................................................

Adres zamieszkania..............................................................................................................................

Telefon kontaktowy...............................................................................................................................

2. Adres budynku mieszkalnego/gospodarczego* gdzie przeprowadzony będzie demontaż pokrycia 
dachowego/elewacji* zawierających azbestowych

3. Opis demontowanego pokrycia dachowego/elewacji* 

wielkość powierzchni przeznaczonej do demontażu

a/* pokrycie dachowe................................. /m2 / b/* elewacja.................................. /m2 /

rodzaj zastosowanych płyt (faliste, płaskie).........................................................................

przewidywana waga demontowanych odpadów zawierających azbest......................./Mg/

4. Termin przeprowadzenia prac demontażowych pokrycia dachowego / elewacji*

rozpoczęcia......................................................zakończenia..........................................................

5. Adnotacje urzędowe....................................................................................................................

6. Załączniki do wniosku:
a/ zgłoszenie/decyzja Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 

w sprawie przystąpienia do prac polegających na likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest 
z budynków mieszkalnych i gospodarczych ,

b/ dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi lub gospodarczymi (w 
rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane).

Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję warunki udzielenia dofinansowania oraz wyrażam zgodę na 
przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania prac związanych z usunięciem odpadów azbestowych na 
terenie mojej posesji.

podpis wnioskodawcy 

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.

Rady Miejskiej w  Zdzieszowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Zdzieszowice, dnia............................

P R O T O K Ó Ł

stwierdzenia demontażu -  likwidacji pokrycia dachowego / elewacji* zawierających azbest z budynku 
mieszkalnego/ gospodarczego położonego na terenie gminy Zdzieszowice

W wyniku przeprowadzonej wizji w dniu ...........................................................Komisja Urzędu Miejskiego
w składzie:

1...................................................................................................

2...................................................................................................

w obecności

3..................................................................................................

4 . ................................................................................................

stwierdziła, że zgodnie ze zgłoszeniem z dnia...........................................................................
dokonano demontażu pokrycia dachowego* o pow....................m2 elewacji* o pow....................m2 budynku

mieszkalnego / gospodarczego* zawierającego azbest, położonego w ..................................................przy
ul.............................................. ..................... ..................

stanowiącego własność Pana/Pani*..............................................................................................

2. Wytworzone odpady zostały prawidłowo/nieprawidłowo* przygotowane do odbioru i transportu na miejsce 
składowania, tj................................................................................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano

1 ............................................ ....... 3..................................................

2 ...................... ............................  4........ .........................................

Id: AA2F6382-240E-4235-807B-5694746F55F6. Projekt Strona 1


