UCHWAŁA NR XV/101/12
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Czarna Woda.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 403 ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), mając na uwadze poprawę stanu środowiska w gminie, uchwala się:
Regulamin
udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Czarna Woda
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej
z budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych azbestowocementowych.
§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska
i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.
§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) dotacji - rozumie się przez to wypłatę ze środków budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na sfinansowanie
kosztów poniesionych w związku z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem pokryć dachowych
azbestowo-cementowych, udzielaną zgodnie z niniejszym Regulaminem
2) Wnioskodawcy - rozumie się przez to podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji.
Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji
§ 4. 1. Dotację mogą uzyskać podmioty, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na
terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda, na której zamierzają prowadzić działania związane z demontażem pokryć
dachowych zawierających azbest.
2. Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
z pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych i innych obiektach.
3. Dofinansowanie może pochodzić ze środków budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda oraz środków
zewnętrznych, w tym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
4. Dofinansowanie mogą uzyskać osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami
obiektów na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda.
5. Dofinansowanie nie przysługuje na przedsięwzięcia już zrealizowane.
§ 5. 1. Wysokość dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda wynosi do 50 % kosztów demontażu,
transportu i unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających azbest.
2. Zakłada się, że maksymalny koszt demontażu, transportu i unieszkodliwiania pokryć dachowych
zawierających azbest wynosi 32 zł/m², wysokość dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda nie może
przekroczyć kwoty 16 zł/m².
3. Kwota dotacji z budżetu może ulec zmniejszeniu ze względu na możliwości pozyskania dofinansowania ze
źródeł zewnętrznych, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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Rozdział 3.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji
§ 6. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania jest przedłożenie w Urzędzie Miejskim
w Czarnej Wodzie następujących dokumentów:
1) wniosku o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - wzór do
pobrania w Urzędzie Miejskim w Czarnej Wodzie - Referat Ochrony Środowiska
2) oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - wzór do pobrania w Urzędzie Miejskim
w Czarnej Wodzie - Referat Ochrony Środowiska
3) informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - wzór do pobrania w Urzędzie Miejskim w Czarnej Wodzie Referat Ochrony Środowiska
4) dowodu tożsamości (do wglądu),
5) kopii aktu własności nieruchomości (oryginał do wglądu),
6) w przypadku budynków stanowiących własność wspólną – pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli, a w
przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na
wykonanie przedsięwzięcia.
§ 7. 1. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Miasta Czarna Woda.
2. O kolejności przydzielenia dofinansowania w ramach dostępnych na to zadanie w danym roku środków
decydować będzie stopień pilności określony na podstawie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania
wyrobów zawierających azbest”
3. Weryfikacji wniosków oraz stwierdzenie wykonania zadania przeprowadzać będzie komisja powołana przez
Burmistrza.
§ 8. 1. Dofinansowania udziela się na podstawie umowy zawartej między gminą a osobą fizyczną (właścicielem
nieruchomości) lub wspólnotą mieszkaniową.
2. Umowa określa zasady przeprowadzenia przedsięwzięcia, termin realizacji, sposób przekazania i rozliczenia
dofinansowania.
3. Opracowanie wzoru umowy powierza się Burmistrzowi.
4. Przed podpisaniem umowy o przyznaniu dotacji właściciel nieruchomości przedstawia kopię umowy
(oryginał do wglądu), podpisanej z firmą uprawnioną do wykonywania prac związanych z usuwaniem azbestu,
posiadającą decyzję Marszałka Województwa zatwierdzającą program gospodarki odpadami, w tym odpadami
niebezpiecznymi zawierającymi azbest, która uprawnia do podejmowania prac związanych z usuwaniem azbestu
na obszarze Gminy Miejskiej Czarna Woda.
5. Burmistrz odmawia zawarcia umowy jeżeli Wnioskodawca nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu,
a braków nie usunięto w wyznaczonym terminie pomimo wezwania.
§ 9. 1. Po zawarciu umowy i realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę dotacji.
2. Opracowanie wzoru wniosku powierza się Burmistrzowi.
3. Do wniosku o wypłatę dotacji Wnioskodawca dołącza fakturę za usuwanie wyrobów zawierających azbest
dotyczącą demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów wystawioną przez podmiot uprawniony oraz kartę
lub zestawienie kart przekazania odpadów na uprawnione, docelowe składowisko odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest.
4. W związku z rozpatrywaniem wniosku upoważnieni przez Burmistrza pracownicy Urzędu dokonują oględzin
i weryfikacji przedłożonych dokumentów.
§ 10. 1. Wypłata dofinansowania następuje przelewem na rachunek osoby fizycznej lub wspólnoty
mieszkaniowej jako refundacja kosztów usuwania azbestu w wysokości określonej w § 5 oraz zgodnie z treścią
podpisanej umowy
2. Refundacja kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia płyt azbestowych nastąpi:
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1) w zakresie środków pochodzących z budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda - w terminie 14 dni od daty
wpływu wniosku o wypłatę dotacji wraz z fakturą i kartą przekazania odpadów,
2) w zakresie środków zewnętrznych - w terminie 14 dni od daty wpływu na rachunek Gminy środków
stanowiących dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
§ 12. Traci moc uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miejskiej Czarna Woda.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Sebastian Schmidt
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