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UCHWAŁA Nr XV/30/2012
RADY GMINY JEDLIŃSK
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania dotacji do usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Jedlińsk”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), oraz
w związku z Uchwałą Nr III/3/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25.02.2011r. w sprawie aktualizacji
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlińsk na lata 2009-2032”
Rada Gminy w Jedlińsku uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin przyznawania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Jedlińsk” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady:
Waldemar Sulisz
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/30/2012
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 28 czerwca 2012r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI DO USUWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JEDLIŃSK
§ 1.
1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji na pokrycie kosztów związanych z usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Jedlińsk.
2. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania
odpadów.
3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez:
a) osoby fizyczne
b) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.
4. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej (np. projekty budowlane), związanej
z usuwanie wyrobów zawierających azbest.
§ 2.
1. Dotacja będzie udzielona w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie przez Gminę Jedlińsk prac
polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zwierających azbest.
2. Sfinansowanie prac, o których mowa wyżej polega na zleceniu przez Gminę Jedlińsk wykonania prac
związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest podmiotom
posiadającym stosowne zezwolenie związane z usuwaniem azbestu. Wybór takiego podmiotu odbędzie się
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
3. Dotacja może być udzielona ze środków własnych budżetu Gminy Jedlińsk lub ze środków pozyskanych
przez Gminę ze środków zewnętrznych.
§ 3.
1. Dofinansowanie dotyczy nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Jedlińsk.
2. Dofinansowanie przysługuje podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na
terenie gminy Jedlińsk oraz wywiązujących się z obowiązku zgodnego z prawem usuwania odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości.
3. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego, niż własność, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela
nieruchomości.
4. W przypadku budynku, do którego prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć pisemną zgodę
wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.
5. Dotacja może być również udzielona na sfinansowanie
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest:

zadań

związanych

z

transportem

a) zdemontowanych i zabezpieczonych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Środowiska
i składowanych na posesjach, lub
b) pochodzących z pokryć dachowych zniszczonych na skutek zdarzeń losowych (np. huragan, pożar,
zawalenie się budynku).
8. Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jedlińsku
informację o warunkach i terminach składania wniosków.
9. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i ułożenia nowych pokryć dachowych oraz kosztorysów
rozbiórkowych.
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§ 4.
1. Podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest winien złożyć
stosowny w Urzędzie Gminy w Jedlińsku wniosek o przyznanie dotacji, zawierający:
a) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, telefon kontaktowy
b) położenie nieruchomości, na której znajdują się wyroby zwierające azbest (dokładny adres, numer
działki, obręb geodezyjny)
c) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest (np. własność osoby
fizycznej, współwłasność osób fizycznych, wspólnoty mieszkaniowe, użytkowanie wieczyste)
d) rodzaj użytkowanego wyrobu zawierającego azbest (np. płyty azbestowo - cementowe faliste, płyty
azbestowo-cementowe płaskie, inne) oraz sposób jego użytkowania (np. pokrycie dachowe, elewacje,
inne)
e) powierzchnię w (m2) lub w (szt.) wyrobu zawierającego azbest.
2. Do wniosku należy załączyć:
a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby
zawierające azbest,
b) zgodę wszystkich współwłaścicieli (jeżeli występują),
c) dokument, z którego będzie wynikać prawo do reprezentowania podmiotu (jeśli dotyczy),
d) dokument potwierdzający zgodne z prawem usuwanie odpadów komunalnych (np. dowód opłacenia
faktury za okres ostatniego kwartału).
e) przy dotacji na transport i unieszkodliwianie należy załączyć oświadczenie o zgodnym z wymogami
ustawy Prawo Ochrony Środowiska sposobie zdemontowania wyrobów zawierających azbest oraz
kserokopię informacji o wyrobach zawierających azbest, których użytkowanie zostało zakończone.
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października
2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
(Dz.U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876)
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji dotacji.
3. W przypadku dołączenia kopii załączników do wniosku wymagane jest przedłożenie w Urzędzie Gminy do
wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.
4. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
5. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, w godzinach
pracy Urzędu w Referacie Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 11.
6. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany
rok.
§ 5.
1. Kolejność rozpatrywania kompletnych wniosków następować będzie według kolejności wpływu,
z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.
2. Wnioski będą kwalifikowane do udzielenia dotacji wg kryteriów określonych w § 3.
3. W przypadku pozytywnego zakwalifikowania wniosku do udzielenia dotacji, z wnioskodawcą zostanie
podpisana umowa, o ile w budżecie Gminy będą zapewnione środki na ten cel lub będą zapewnione na ten
cel środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych.
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4. Rozliczenie dotacji z wnioskodawcą nastąpi gdy wykonawca prac związanych z usuwanie wyrobów
zwierających azbest zlecony przez Gminę przedłoży zestawienie imienne podmiotów, u których wykonano
usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z ilościami wyrobów i indywidualnymi kartami przekazania
odpadu. Podmiot, u którego wykonano usuniecie wyrobów zawierających azbest, potwierdza wykonanie
prac stosownym oświadczeniem.
5. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być
dofinansowane w roku następnym. Wnioski te będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.
Wnioskodawca, który uzyskał dotację ze środków Gminy na usunięcie wyrobów azbestowych, będzie mógł
składać wniosek o udzielenie dotacji na usuniecie azbestu z innego obiektu, nie wcześniej niż po upływie 3 lat
od dnia przyznania dotacji. Wnioski złożone przed tym terminem nie będą rozpatrywane.

