
UCHWAŁA NR XXI/165/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań 
związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z terenu 

Gminy Drezdenko. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 4 ,5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Miejska w Drezdenku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania dotacji celowej na wydatki inwestycyjne z budżetu Gminy 
Drezdenko na realizację przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów 
zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko. 

§ 2. Dotacja celowa na przedsięwzięcia określone w §1 będzie udzielana w celu: 

1) osiągnięcia celów, o których mowa w "Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 
2032", 

2) osiągnięcia celów, o których mowa w ’’Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Drezdenko w latach 2011-2032 ” 

3) poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez likwidację zagrożeń wynikających 
z nieprawidłowego użytkowania odpadu. 

§ 3. Dotacja celowa może być udzielana: 

1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osobom fizycznym, 

b) wspólnotom mieszkaniowym, 

c) osobom prawnym, 

d) przedsiębiorcom; 

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami 
prawnymi. 

§ 4. Dotacja celowa będzie przeznaczona na zwrot części poniesionych kosztów wynikających 
z realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających 
azbest powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji, obejmujących: 

1) demontaż wyrobów zawierających azbest, 

2) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania, 

3) unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. 

§ 5. 1. Dotacja ma charakter jednorazowy i dotyczy przedsięwzięć wymienionych w § 4. 

2. Dotacja nie może być przeznaczona na zakup i montaż nowych pokryć dachowych, oraz 
kosztów uzgodnień i sporządzenia dokumentacji technicznej. 

§ 6. Prace związane z demontażem oraz transportem elementów i materiałów zawierających azbest 
mogą realizować jedynie podmioty, które posiadają dokumenty wymagane na podstawie ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) i przepisów 
wykonawczych, tj.: 
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1) decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, wydane 
przez organ właściwy w sprawach ochrony środowiska. 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków budżetowych można składać do dnia 30 
września poprzedzającego rok, w którym będzie udzielana dotacja, przy czym wnioski w roku 2012 
można składać do dnia 19 października 2012 roku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko, stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część wniosku. 

3. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych 
w budżecie gminy na realizację zadania w danym roku kalendarzowym. 

§ 8. 1. Udzielenie dotacji celowej nastąpi na podstawie umowy zawartej zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

2. Dofinansowanie dla jednego wnioskodawcy udzielane jest w wysokości 50% kosztów brutto 
prac wymienionych w § 4, nie więcej jednak niż 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych) 

3. Wypłata dotacji następuje po spełnieniu przez Wnioskodawcę wymogów określonych 
w umowie i niniejszej uchwale. 

§ 9. W stosunku do podmiotów będących przedsiębiorcami udzielenie dotacji stanowiącej pomoc 
publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków 
określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006r.). 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Uzasadnienie Zgodnie z 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.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. 
stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Na podstawie 
upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego 
obowiązujących na obszarze gminy. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie 
uchwały, a zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 
2001 r. Nr 46, poz. 499). W świetle art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań 
własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym 
w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota 
wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów 
gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. 
Zgodnie z art. 403 ust. 4 cytowanego przepisu finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów inwestycji: 1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: 
osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców; 2) jednostek sektora 
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Odpowiednio do 
dyspozycji art. 403 ust. 5 cytowanej ustawy zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące 
w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb 
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy 
w drodze uchwały. Na podstawie art. 403 ust.6 cytowanej powyżej ustawy udzielenie dotacji celowej, 
o której mowa w art. 403 ust.4 następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat 
z podmiotami określonymi w ust.4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de 
minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy 
określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Udzielenie dotacji ma na celu zachęcenie 
mieszkańców poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego związanego 
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie 
Gminy Drezdenko, pozwoli na : � osiągnięcie znacznych efektów ekologicznych, które przyczynią 
się do poprawy stanu środowiska i przyspieszenia procesu usuwania wyrobów zawierających azbest 
i ich odpowiedniego zagospodarowania, � realizację uchwały nr VI/44/2011 Rady Miejskiej 
w Drezdenku z dnia 29 marca 2011r w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu z terenu Gminy 
Drezdenko w latach 2011-2032 Projekt uchwały określa w sposób szczegółowy, kto i na jakiś 
zasadach może ubiegać się o dofinansowanie oraz precyzuje tok postępowania przy składaniu 
wniosków. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione 
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Załącznik  
do Uchwały Nr XXI/165/2012 
Rady  Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 29 maja 2012 roku  

 
 

Drezdenko, dnia………………… 
 

  
Burmistrz Drezdenka 
ul. Warszawska 1 
66-530 Drezdenko 

 
 
 
 

WNIOSEK 
 

o dofinansowanie  realizacji zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją 
materiałów zawierających azbest z  terenu Gminy Drezdenko. 
 
 
 

1. Wnioskodawca 

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

2. Adres zameldowania / siedziby wnioskodawcy* 

ulica……………………………........ nr domu …................. nr  mieszkania……….................. 

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

telefon …………….……..……….....… e-mail ……………………………………………….. 

3. Lokalizacja planowanych prac: 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

4. Obręb i numer działki: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

5. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują*: 
• budynek mieszkalny 
• budynek gospodarczy 
• budynek garażowy 
• altanę działkową 
• inne ......................................................................... 
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6. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje demontaż: 
• płyt dachowych – płaskich / falistych 
• płyt elewacyjnych – płaskich / falistych 

 
7. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m2 lub kg]: ................................ 
8. Planowany termin realizacji prac: 

 
 od dnia ............................................ do dnia ................................................................... 

 
  
 
* - niepotrzebne skreślić 

 
 

 
........................................................ 

                          (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Do wniosku wnioskodawca załącza: 
a) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w 

przypadku współwłaścicieli zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację 
zadania; w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty, 

b) pisemną zgodę właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac w 
przypadku, gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż tytuł własności, 

c) kopię umowy zawartej z podmiotem określonym w § 6 uchwały , na wykonanie prac 
związanych z usuwaniem elementów lub materiałów zawierających azbest, 

d) kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego                     
(z widoczną pieczęcią wpływu) o zamiarze przystąpienia do wykonania robót 
budowlanych oraz zaświadczenie organu właściwego w sprawie braku sprzeciwu 
przeprowadzenia danego zamierzenia budowlanego, 

e) nazwę banku i nr konta, na które ma być przekazana dotacja, 
f) kopię protokołu odbioru robót sporządzonego przez wykonawcę , 
g) kopię karty przekazania odpadów do unieszkodliwienia na uprawnione składowisko, 
h) kopię dowodów księgowych zapłaconych(faktury VAT lub rachunki) za demontaż, 

transport oraz utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 
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