UCHWAŁA NR XX/173/2013
RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE
Z DNIA 31 STYCZNIA 2013 R.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zwierających azbest
ze środków budżetu Gminy Świerczów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z siedzibą w Warszawie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759,
z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr
117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 400a ust 1 pkt 8, 21, art. 403 ust.
5 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, 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, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz.
1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498. Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94,
poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 129, poz. 734, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz.
1341, z 2012 r. poz. 460, poz. 951, 1342.) w związku z uchwałą nr XVIII/143/2012 Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Świerczów na lata 2012-2032" Rada Gminy w Świerczowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zwierających azbest ze środków
budżetu Gminy Świerczów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą
w Warszawie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Cieplik
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Załącznik do Uchwały Nr XX/173/2013
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. § 1. Regulamin określa zasady przyznawania podmiotom określonym w ust. 3 dofinansowania z budżetu
Gminy Świerczów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu realizacji
przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
2. Dofinansowanie polega na jednorazowym pokryciu kosztów w ramach środków określonych w ust.
1 realizowanego zadania polegającego na demontażu, transporcie i zdeponowaniu na składowisku odpadów
zawierających azbest pochodzących z nieruchomości należących do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych,
osób prawnych, gminnych osób prawnych, przedsiębiorców.
3. O dofinansowanie mogą ubiegać się :
1) Podmioty niezaliczone do sektora finansów, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy
2) Jednostki sektora finansów publicznych będącymi gminnymi osobami prawnymi.
§ 2.
1. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
2. Dofinansowanie nie obejmuje przedsięwzięć zgłoszonych przez podmioty określone w § 1 ust. 3, które we
własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.
Rozdział 2.
Składanie i rozpatrywanie wniosków
§ 3.
1. Warunkiem ubiegania się o środki z przeznaczeniem na demontaż, transport i utylizację odpadów
azbestowych jest przedłożenie w Urzędzie Gminy Świerczów wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik
do regulaminu, który m.in zawiera:
1) dane wnioskodawcy,
2) adres nieruchomości i ilość zlokalizowanego na niej wyrobu zawierającego azbest,
3) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, prowadzeniu działalności gospodarczej oraz
o zgłoszeniu robót w Starostwie Powiatowym w terminie co najmniej 30 dni przed wykonaniem prac.
2. Wnioskodawca powinien wraz z wnioskiem określonym w ust.1 złożyć dokument potwierdzający tytuł
prawny do nieruchomości oraz jeśli zachodzi konieczność dokument potwierdzający uprawnienie do
reprezentowania wnioskodawcy przez osobę podpisującą wniosek.
3. Kwota dofinansowania przedsięwzięć wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych obejmujących koszty
demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku.
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§ 4.
1. § 4. 1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wysokości środków ujętych w planie
finansowym na dany rok w budżecie Gminy Świerczów.
2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, wynikającej z prowadzonego rejestru.
3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
§ 5.
.1. Weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym ustalając, które wnioski kwalifikują się do
dofinansowania dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Świerczów. Komisja sporządza protokół
i przedkłada go do zatwierdzenia Wójtowi wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w określonej kwocie
i wskazaniem źródła dofinansowania. Zatwierdzony przez Wójta wniosek powinien zawierać pozytywną opinię
Skarbnika Gminy.
2. Na podstawie zatwierdzonego protokołu Komisja sporządza wykaz nieruchomości oraz wniosek o dotację na
unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z siedzibą w Warszawie.
3. Właściciel posesji zakwalifikowanej do dofinansowania zobowiązany jest do zgłoszenia robót w Starostwie
Powiatowym w Namysłowie na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac.
Rozdział 3.
Zasady dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
§ 6.
1. § 6. 1. Gmina Świerczów w imieniu wnioskodawcy występuje, o udzielenie dofinansowania
z przeznaczeniem na usuwanie azbestu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu.
2. Informację o ostatecznej wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków zewnętrznych Wójt Gminy
Świerczów przekaże zainteresowanym stronom po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, określającej zasady rozliczenia udzielonego dofinansowania.
3. Wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych Gmina
Świerczów zleci wykonawcy wyłonionemu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
4. Realizacja usługi odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej przez Gminę Świerczów z wykonawcą.
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Świerczów, ……………………………
Wójt Gminy Świerczów
WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST
Dane dotyczące wnioskodawcy:
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania:
...........................................................................................................................................
Nr telefonu:…………………………………………………………………………..
Seria i nr dowodu osobistego:………………………………………………………..
PESEL………………………………………………………………………………..
NIP…………………………………………………………………………………...
Wnioskuję o przyznanie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne związane z wymianą pokryć
dachowych lub elewacji oraz z transportem i utylizacją wyrobów azbestowych.
Adres nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe:
…………………………………………………………………………………………
Nazwa obrębu i nr działki:………………………………………………………….....
Tytuł prawny władania nieruchomością:
……………………………………………………………………………………………..
(własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem)
Ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione w m²: ……………….
III. Załącznik do wniosku:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości związanej z ww. inwestycją
2. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy przez osobę
podpisującą wniosek – pełnomocnictwo.
V. Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z treścią i akceptuję Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów
zawierających azbest.
2. Prowadzę/nie prowadzę działalność gospodarczą.*
3. W terminie co najmniej 30 dni przed wykonaniem prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest,
zgłoszę
powyższy
fakt
w Starostwie
Powiatowym
w Namysłowie.

Id: EA8723D4-3A23-4368-9453-EE52FDF4EC1D. Podpisany

Strona 3

VI. Wyrażam zgodę:
a) aby Gmina Świerczów dysponowała w moim imieniu środkami na opłacenie faktury VAT za wykonane roboty
i przekazała je na konto Wykonawcy,
b) na przeprowadzenie oględzin na mojej nieruchomości przez pracowników Gminy Świerczów w celu
stwierdzenia czy przedsięwzięcie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest realizowane lub
zostało zrealizowane prawidłowo,
c) na dysponowanie przez Gminę Świerczów nieruchomością w celu realizacji przedsięwzięcia.
d) na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Gminy Świerczów niezbędnych przy udzielaniu dotacji
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).
……………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić
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