Uchwała Nr 151/VII/2016
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 stycznia 2016 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na
finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z
wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar
pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , obejmujących usuwanie i
unieszkodliwianie azbestu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) , art. 400 a ust. 1 pkt 8, 9, 21, art. 403 ust. 2-6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r. poz 1232 z
późn. zm.)
Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Rady Miasta Józefowa Nr 156/VI/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu
miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i
administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze
środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , obejmujących
usuwanie i unieszkodliwianie azbestu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. , poz. 3852)
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 3 skreśla się ust. 4.
2. § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4
1. Udzielenie dotacji odbywa się poprzez zawarcie umowy cywilno-prawnej
z Dotowanym.
2. Ostateczna kwota dotacji ustalana jest na podstawie usuniętej ilości (masy) wyrobów.
3. Wysokość dotacji nie może być wyższa niż poniesione przez Dotowanego koszty.
4. W umowie dotacji określa się w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana
2) wysokość dotacji,
3) termin wykorzystania dotacji,
4) tryb kontroli wykonywania zadania,
5) termin i sposób rozliczenia dotacji.
5. Termin rozliczenia dotacji nie może być późniejszy niż 15 grudnia roku budżetowego,
którego dotacja dotyczy."
3. § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6
1. Środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest mogą być przeznaczone
na pokrycie kosztów:
1) demontażu wyrobów,
2) transportu odpadów azbestowych na składowisko ,
3) unieszkodliwienia odpadów poprzez składowanie lub inną metodą zgodną z
obowiązującymi przepisami.
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2. Prace związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu mogą być
wykonywane wyłącznie przez podmioty spełniające wymagania określone
w przepisach szczególnych.
3. Wysokość dotacji nie może przekroczyć:
1) kwoty 500 zł brutto za jedną tonę usuwanych odpadów zawierających azbest ,
2) kwoty 3000 zł brutto dla jednego Dotowanego w danym roku budżetowym,
jeżeli przedmiotem dotacji jest usuwanie odpadów zawierających azbest z
terenu nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym , z terenu
gospodarstwa rolnego lub z nieruchomości wykorzystywanej na prowadzenie
działalności gospodarczej,
3) kwoty 1000 zł brutto na jeden lokal mieszkalny w danym roku budżetowym,
jeżeli przedmiotem dotacji jest usuwanie odpadów zawierających azbest z
terenu nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym.
4. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:
1) informację o wyrobach zawierających azbest,
2) kopię oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest, przedłożoną
powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego,
3) oświadczenie wykonawcy prac o spełnianiu wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
5. Przed podpisaniem umowy dotacji należy przedłożyć:
1) oświadczenie wykonawcy prac o ich prawidłowym wykonaniu i oczyszczeniu
terenu z azbestu,
2) oświadczenie podmiotu wykonującego prace o miejscu przekazania odpadów
zawierających azbest lub kartę przekazania odpadu,
3) faktury za wykonane prace.
6. Zawarcie umowy Dotacji następuje po skontrolowaniu przedłożonych dokumentów
przez właściwą merytorycznie komórkę Urzędu Miasta.
7. Wypłata dotacji następuje po złożeniu pisemnego wniosku przez Dotowanego. "
4. § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7
Jeśli przyznawana dotacja dotyczyć będzie nieruchomości związanej z prowadzeniem
działalności gospodarczej, warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotację
jest dodatkowo:
1) spełnienie przez Dotowanego wymagań określonych , w zależności od
prowadzonej działalności w :
a)
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013), (tzw. ogólne
rozporządzenie o pomocy de minimis),
b)
rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu WE w
odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L
Nr 3527 z 24.12.2013),
c)
rozporządzenia Komisji (WE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca
2014
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury (Dz. URz. UE L 190/45 z 26.04.2014 r.).
d)
rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej
przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym
interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L Nr 114 z dnia 26.04.2012 r.).
2) przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art.
37 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.
zmianami) , rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz. U. Nr 121, poz. 810)."
§2
1. W zakresie, w jakim niniejsza uchwala przewiduje udzielanie dotacji stanowiących
pomoc de minimis, pomoc de minimis w sektorze rolnym i pomoc de minimis
w sektorze rybołówstwa i akwakultury , przepisy § 7 pkt. 1 lit. a - c uchwały
wymienionej w § 1 tracą moc z dniem 31 grudnia 2020 r.
2. W zakresie, w jakim niniejsza uchwala przewiduje udzielanie dotacji stanowiących
pomoc de minimis, przyznawaną przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone
w ogólnym interesie gospodarczym , przepisy § 7 pkt. 1 lit. d uchwały wymienionej w
§ 1 tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r.
§3
1.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
3.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca P
Marianna Jakubowska
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 151/VII/2016
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 stycznia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych
na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta ze środków pochodzących
z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar
pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujących usuwanie
i unieszkodliwianie azbestu
W stosunku do wcześniej obowiązującej uchwały z 2012 r. wprowadzone zmiany dotyczą:
-dofinansowania wyłącznie do masy usuwanych odpadów, co pozwala jednoznacznie określić
ilość usuwanych odpadów i wysokość dofinansowania,
- zmianę procedur i wymaganych dokumentów poprzez dostosowanie ich do zmienionych
przepisów, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z
późn. zmianami)
- odformalizowania procedury demontażu i wymiany pokrycia dachowego (brak konieczności
zgłoszenia) .
Ze względu na fakt, iż Uchwała dopuszcza korzystanie z dotacji przez przedsiębiorców, co
stanowi pomoc de minimis, wymagane jest zgłoszenie projektu uchwały Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który w terminie 14 dni może wnieść
zastrzeżenia do jej treści.
W zakresie pomocy publicznej w sektorze rolnictwa oraz rybołówstwa i akwakultury
wymagane jest zgłoszenie projektu uchwały ministrowi właściwemu ds. rolnictwa, który w
terminie 14 dni może wnieść zastrzeżenia do jej treści.
W dniu 16 listopada 2015 r. przedłożono Prezesowi UOKiK projekt Uchwały .
W oznaczonym terminie Prezes UOKiK wniósł uwagi , które uwzględniono w jej treści.
W dniu 30 listopada 2015 r. przedłożono projekt uchwały ministrowi właściwemu ds.
rolnictwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniósł uwagi, które uwzględniono w treści
projektu Uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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