
UCHWAŁA NR L/415/14
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2014 roku"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska, uchwala co 
następuje:

§ 1. 1. Uchwala się „Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska".

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
Nowa Wieś Lęborska

mgr Zdzisław Korda
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Załącznik do Uchwały Nr L/415/14

Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2014 roku

§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na 
pokryciu części kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 
azbest z obiektu /urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej znajdujących się na terenie Gminy Nowa Wieś 
Lęborska

§ 2. Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie łącznej ilości wyrobów zawierających azbest (np. płyt 
azbestowo-cementowych płaskich lub falistych):

a) usuniętych z obiektów,

b) przeznaczonych do przetransportowania na uprawnione składowisko,

c) usuniętych z obiektów i przeznaczonych do przetransportowania na uprawnione

składowisko.

§ 3. Kwota dofinansowania obejmuje łącznie lub rozdzielnie:

a) demontaż,

b) transport,

c) utylizację wyrobów zawierających azbest.

§ 4. 1. W terminie do dnia 30 września 2014 można składać wnioski na dofinansowanie usuwania azbestu 
pochodzącego z obiektów wskazanych w „Gminnym programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
dla terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2008-2032", a które mogą być objęte dofinansowaniem ze środków 
własnych Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2. Kwota dofinansowania stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.

Do obliczenia kosztów kwalifikowanych przyjmuje się współczynnik efektywności kosztowej który nie może 
być wyższy niż:

a) 800,00 zł/Mg łącznie za: demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg odpadów (1m² odpadu azbestu = 13,5kg)

b) 400,00 zł/Mg łącznie za: transport i unieszkodliwianie odpadu.

3. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie z budżetu gminy powinien złożyć do Urzędu Gminy w Nowej Wsi 
Lęborskiej stosowny wniosek - załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, zawierający informacje:

a) miejsce gdzie jest użytkowany wyrób zawierający azbest (dokładny adres, numer działki, obręb geodezyjny),

b) tytuł prawny do władania nieruchomością (np. własność osoby fizycznej, prawnej, współwłasność osób 
fizycznych, prawnych, wspólnoty mieszkaniowej, użytkowanie wieczyste lub inny tytuł prawny),

c) rodzaj obiektu (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, i inny),

d) rodzaj użytkowanego wyrobu zawierającego azbest (np. płyty azbestowo-cementowe faliste, płyty azbestowo-
cementowe płaskie, rury, inne) oraz sposób jego użytkowania (np. pokrycie dachowe,   elewacje, inne), 
powierzchnia (m² ) wyrobu zawierającego azbest,

e) planowana data rozpoczęcia prac związanych z usuwaniem wyrobu zawierającego azbest,

f) planowana data zakończenia prac związanych z usuwaniem wyrobu zawierającego azbest,
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g) arkusz Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie 
sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

4. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej 
i rozpatrywane będą do wyczerpania limitu na dofinansowanie.

5. Po zakwalifikowaniu się wnioskodawcy do dofinansowania zostanie podpisana umowa pomiędzy Wójtem 
Gminy Nowa Wieś Lęborska, a wnioskodawcą. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

6. Po wykonaniu zadania wnioskodawca będzie musiał przedstawić poniższe dokumenty:

1) Dokumenty wystawione przez podmiot uprawniony do usuwania azbestu:

a) kartę przekazania odpadu na uprawnione składowisko,

b) kopię faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, z dopiskiem "za zgodność 
z oryginałem", za transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, wystawioną po dacie 
podpisania umowy z gminą,

c) kopię umowy na wykonanie prac budowlanych podpisaną przez podmiot gospodarczy mający stosowne 
pozwolenie do ich wykonywania oraz właściciela nieruchomości,

d) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania 
prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 
i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest, zawierającego dodatkowo informację o łącznej ilości materiałów zawierających azbest 
usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał do 
wglądu),

2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu, z którego są usuwane wyroby zawierające 
azbest (oryginał do wglądu). W przypadku obiektu, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy 
dołączyć zgodę pozostałych osób posiadających tytuł prawny na wykonanie prac związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty,

3) Kopię uzyskanej zgody od Starosty Powiatu Lęborskiego na roboty budowlane polegające na demontażu 
pokrycia dachowego z azbestem (w przypadku obiektów budowlanych),

7. Jeżeli dotacja dotyczy nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowi ona 
pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej działalności:

1) zgodnie z :

a) rozporządzeniem 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. Urz. UE L 
352 z 24.12.2013),

b) rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 875/2007 z 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające 
rozporządzenie (WE)nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE seria L, nr 193, s.6 z 25 lipca 2007 r. ),

c) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 lipca 2013w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9),

2) po przedłożeniu przez wnioskodawców dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust 1 ustawy 
z 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, 
poz 404 ze zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) nie dotyczy 
podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie,

3) po przedłożeniu przez wnioskodawców dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust 2 ustawy 
z 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, 
poz 404 ze zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 
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składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 
311) - dotyczy podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

8. Rozliczenie zadania finansowanego nastąpi po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów, na 
wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich złożenia, lecz 
nie później niż do 31 grudnia 2014 roku.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wniosek

o dofinansowanie.

I. Szczegółowy opis przedsięwzięcia:

1. Adres nieruchomości (kod pocztowy,miejscowość, ulica, gmina)

…………………………………………………………………………………………………...………….…

………………………………………………………………………………………………...

2. Numer ewidencyjnydziałki, obręb

…………………………………………………………………………………………………...........

3. Rodzaj zabudowy (mieszkalny/gospodarczy/inny)

…………………………………………………………………………………………………………

4. Ilość wyrobów (m²/Mg)………………………………………………………………………….

5. Zakres prac objętych wnioskiem (demontaż, transport i unieszkodliwienie/ transport

i unieszkodliwienie)

…………………………………………………………………………………………………...........  

6.  Rodzaj użytkowanego wyrobu zawierającego azbest (np. płyty azbestowo-cementowe faliste, płyty
azbestowo-cementowe płaskie, rury, inne) oraz sposób jego użytkowania (np. pokrycie dachowe, elewacje,
inne), powierzchnia (m² ) wyrobu zawierającego azbest,

7. Data rozpoczęcia prac (planowana data rozpoczęcia prac)/data zakończenia prac (planowana data

         zakończenia prac)

…………………………………………………………………………………………………………

II. Podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości

1. Imię i nazwisko (nazwa) ............…………………………………………………………………...

2. Nr dowodu osobistego ………………………………………………………………………….

3. PESEL (REGON) ...……………………………………………………………………………….

4. Nr telefonu………………………………………………………………………………………..

5. Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, inne; w
przypadku obiektu, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę pozostałych osób

posiadających tytuł prawny na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub

materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty)

…………………………………………...……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Zapoznałem się z regulaminem "Programu likwidacji wyrobówzawierających azbest z terenu Gminy NowaWieś Lęborska w 2014 r."

Wyrażamzgodę na przetwarzaniemoich danych osobowychna podstawieustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie realizacji niniejszegowniosku

…………………………………………………………..
(miejscowość,data)

………………………………………………..
(podpiswnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Umowa udzieleniadofinansowaniado poniesionychkosztów usuwania i unieszkodliwianiawyrobów
zawierającychazbest z terenuGminyNowa Wieś Lęborska w 2014r.

UMOWA Nr ................/.........

Zawarta w dniu .............................................. pomiędzy Gminą Nowa Wieś Lęborska, reprezentowaną

przez Wójta GminyNowa Wieś Lęborska - Ryszarda Wittke

przy kontrasygnacie Skarbnika GminyNowa Wieś Lęborska – BogusławyGulewicz

zwaną w dalszej części umowy „Gminą ”

a Właścicielem(osobą posiadającą tytuł prawny) budynku/działki,mieszczącej się:

ulica .......................................................nr domu ....................

miejscowość .............................................................. kod pocztowy .......................

............................................................................................................................................
(Imię i nazwisko, nazwa)

zamieszkałym(łą),mającą siedzibę .........................................................................................................

legitymującym(cą) się dowodem osobistym Nr ........................................................,

wydanymprzez.....................................................................................

Nr NIP ..................................., Nr PESEL .................................., Nr REGON ...................................

zwanym(ą) w dalszej części umowy „Właścicielem”

Podstawą dofinansowania jest Uchwała nr…….…………… Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30
czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w
2014r.” stanowiącego integralną część niniejszejumowy.

§ 1

1. Gmina dofinansuje poniesione koszty usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,
pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych przez właściciela, w budynku mieszkalnym,
gospodarczym, garażu, zlokalizowanymw miejscowości…………………………
2. Ilość odpadów azbestowych zdemontowanych powinna być równa z ilością odpadów przekazanych do
utylizacji.
3. Brak spełnieniawarunków określonychw § 1 ust. 2 wstrzymuje wypłatę dofinansowania.

§ 2

1. Dofinansowanie obejmuje zwrot kosztów demontażu, transportu i utylizacji lub transportu i utylizacji
     wyrobów zawierających azbest.
2. Właściciel udokumentuje koszty demontażu, transportu i utylizacji lub koszty transportu i utylizacji

wyrobów zawierających azbest zgodnie z zapisami regulaminu.
3. Dofinansowanie wynosi brutto …………………………………………………………….

słownie:……………………………………………………………………………………...
§ 3

Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 3, będzie przekazane na konto
..................................................................... w terminie 30 dni od dnia przedłożenia wszystkich
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wymaganych dokumentów określonych w załączniku do Uchwały nr……………………… Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania
dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z
terenu GminyNowa Wieś Lęborska w roku 2014.”, lecz nie później niż do dnia 31.12.2014r.

§ 4

Wszelkie zmiany dotyczące warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 5

W części nieuregulowanejniniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Wszystkie spory dotyczące niniejszejumowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwymiejscowodla Gminy.

§ 7

Umowęsporządzono w dwóch jednobrzmiącychegzemplarzach po jednymdla każdej ze stron.

Gmina Właściciel

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy m.in. finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnejw zakresie określonymw art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 w/w ustawy.

Finansowanie lub dofinansowanie przez gminę kosztów inwestycji służących ochronie środowiska,
ponoszonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne,
wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorców, a także jednostki sektora finansów publicznych,
będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, na zasadach udzielania dotacji celowej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),
zostało dopuszczone przepisami ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1498).

Przepis art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz.
1232 z późn. zm.) stanowi, iż zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa powyżej, obejmujące
w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiedniorada gminyw drodze uchwały.

Projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia
dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami).

Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania
i unieszkodliwianiawyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Jej podjęcie pozwoli na
realizację zadań wynikających z przyjętego w dniu 14 lipca 2009 r. przez Radę Ministrów „Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” w zakresie usuwania wyrobów azbestowych.

Reasumując, uważa się za zasadne podjęcieniniejszejuchwały i wdrożenie jej do realizacji.
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