Uchwała Nr 66/VI/2011
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 maja 2011 roku
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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.), art. 400 a ust. 1 pkt. 8, 9, 21, 22, 38 i 42, art.
403 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z późn. zmianami), Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
Ustala się zasady i tryb udzielania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom
prawnym oraz przedsiębiorcom dotacji z budżetu Miasta Józefowa na zadania z zakresu
usuwania i unieszkodliwiania azbestu.
Rozdział 1 Zasady ogólne
§2
1. Na finansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu
w formie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć przez podmioty wymienione
w § 1 mogą być przeznaczane środki w wysokości nieprzekraczającej 5 %
planowanych w danym roku przychodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
przy czym na udzielanie dotacji osobom prawnym i przedsiębiorcom może być
przeznaczana kwota nie wyższa niż 1 % tych przychodów.
2. Dotację mogą otrzymać podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) zamieszkują na terenie Miasta Józefowa, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych,
osób prawnych lub przedsiębiorców mają siedzibę na terenie Miasta Józefowa,
2) posiadają tytuł prawny do nieruchomości, w której zamierzają prowadzić
działalność związaną z realizacją przedsięwzięć, na jakie udzielane są dotacje.
3. Wysokość środków na dotacje określa Rada Miasta Józefowa w uchwale budżetowej.
4. Dodatkowe warunki i tryb przyznania dotacji, jeśli stanowiłaby pomoc publiczną,
określa § 7.
§3
1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie pisemnego wniosku przez podmiot
ubiegający się o dotację, zwany dalej Dotowanym.
2. Wnioski o zawarcie umowy o udzielenie dotacji rozpatruje Burmistrz Miasta Józefowa,
zwany dalej Burmistrzem, w kolejności ich wpływu.
3. Wzór wniosku , oświadczenia oraz zestawienie wymaganych załączników określa
Załącznik Nr 1 do Uchwały.
4. Załączniki do wniosku mogą być składane w oryginale lub w formie kserokopii
potwierdzonej przez Dotowanego za zgodność z oryginałem.
5. Na wezwanie udzielającego dotację Dotowany jest zobowiązany przedłożyć do
wglądu oryginały wymaganych dokumentów.
6. Burmistrz odmawia zawarcia umowy , jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie spełnia
wymagań określonych w niniejszej uchwale, a braków tych nie usunięto w
wyznaczonym terminie pomimo wezwania.
7. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz po zaopiniowaniu przez właściwą
komórkę organizacyjną Urzędu Miasta .
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8. Realizacja wniosków odbywa się do wysokości nakładów określonych przez Radę
Miasta Józefowa w uchwale budżetowej.
9. W przypadku braku środków na realizację zadań w danym roku budżetowym
Burmistrz informuje Dotowanego o tym fakcie i zawiadamia, że zadanie może zostać
dofinansowane w latach następnych.
§4
1. Udzielenie dofinansowania odbywa się poprzez zawarcie umowy cywilno-prawnej z
Dotowanym.
2. W umowie określa się w szczególności: całkowite koszty przedsięwzięcia,
maksymalną wysokość dofinansowania, termin wykorzystania i rozliczenia dotacji.
3. Wysokość dotacji nie może być wyższa niż faktycznie poniesione i udokumentowane
koszty.
4. Wzór umowy określa Załącznik Nr 2 do Uchwały.
5. Dotowany jest zobowiązany dokonywać wyboru wykonawcy prac objętych dotacją z
zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych w zakresie dotyczącym
zachowania uczciwej konkurencji poprzez uzyskanie nie mniej niż dwóch
konkurencyjnych ofert.
6. Termin rozliczenia dotacji nie może być późniejszy niż 30 listopada roku
budżetowego, którego dotacja dotyczy.
§5
1. Przekazywanie środków finansowych następuje po zakończeniu zadania
i potwierdzeniu jego realizacji przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta
Józefowa na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy lub gotówką w kasie
Urzędu Miasta.
2. Przekazanie środków winno nastąpić w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku
o wypłatę oraz wymaganych dla danego zadania dokumentów.
3. Wzór wniosku o wypłatę dotacji określa Załącznik Nr 3 do Uchwały.
Rozdział 2 Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji
.§ 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.
2. Prace związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu mogą być
realizowane wyłącznie przez podmiot posiadające wymagane przepisami zezwolenia
lub zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
3. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty :
1) 15 zł brutto za jeden metr kwadratowy usuwanego pokrycia dachowego lub
okładziny ściennej (koszty demontażu, transportu i utylizacji), lub
2) 350 zł brutto za 1 tonę usuwanych odpadów zawierających azbest (koszty
transportu i utylizacji).
4. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1) informację o wyrobach zawierających azbest,
2) ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest,
3) zgłoszenie organowi administracji budowlanej planowanych robót
budowlanych wraz z informacją o braku sprzeciwu lub ostateczna decyzja
pozwolenia na budowę albo pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli jest wymagane .
5. Po zakończeniu zadania wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji należy przedłożyć:

2

1) informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało
zakończone,
2) oświadczenie podmiotu wykonującego prace o ich prawidłowym wykonaniu
i oczyszczeniu terenu z azbestu,
3) zgłoszenie obiektu do użytkowania (jeżeli było wymagane pozwolenie na
budowę),
4) fakturę za wykonane prace demontażowe i / lub odbiór odpadów.
6. O dotację mogą się również ubiegać podmioty, które posiadają na terenie
nieruchomości nieużytkowane wyroby zawierające azbest.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 nie stosuje się zapisów § 6 ust. 3 pkt. 1, ust. 4,
ust. 5 pkt. 2 i 3.
§7
Rozdział 3 Warunki i tryb przyznania dotacji jako pomocy publicznej
Jeśli przyznawana dotacja po stronie Dotowanego stanowić będzie pomoc publiczną w
rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. URz. UE
seria C, nr 115 z 09.05.2008 r.), warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o
dotację jest dodatkowo:
1) spełnienie przez Dotowanego wymagań określonych , w zależności od
prowadzonej działalności w :
a) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE seria L z 2006 r. nr 379, poz. 5),
a) rozporządzeniu Komisji (WE) 875/2007 z 24.07.2007 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
25.07.2007 r.)
a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20.12.2007 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do
pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (DZ. Urz. UE seria L nr
337, s.35 z 21.12.2007 r.)
2) przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art.
37 ust. 1 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) oraz 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. 311).
Rozdział 4 Postanowienia końcowe
§8
1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa
2. W zakresie, w jakim niniejsza uchwala przewiduje udzielanie dotacji
stanowiących pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de
minimis w rybołówstwie , przepisy § 7 uchwały tracą moc z dniem 1 stycznia
2014r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 maja 2011 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE
PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
OBEJMUJĄCYCH USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I INNYCH
…………………………………………………………………
Imię i nazwisko / Nazwa WNIOSKODAWCY

……………………………………………………………………………………………….
ADRES /SIEDZIBA

Telefon…………………………………… .e-mail ………………………………………………
Józefów, ul.……………………………………………………………obr.……………dz.……
Lokalizacja przedsięwzięcia :

Wnoszę o udzielenie dotacji na realizację następującego przedsięwzięcia:
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
(powierzchnia dachu, długość przyłącza kanalizacji sanitarnej, rodzaj oczyszczalni, zakres
termomodernizacji itp.)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia od ………..………do………………………
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia ………………………………złotych
Wnioskowana kwota dotacji (nie wyższa niż wynikająca z § 6 Uchwały) ……….. złotych
…………………………………………
miejscowość, data

………………………
podpis wnioskodawcy
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Oświadczenia wnioskodawcy
1) Oświadczam, że jestem / nie jestem przedsiębiorcą.
Prowadzę działalność gospodarczą w formie ………………………………….. zarejestrowaną
w ………………. pod nr ……………………………….
2) Oświadczam, że obiekty, których dotyczy przedsięwzięcie objęte dotacją są / nie są
przeze mnie wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 z późn.
zm.).
3) Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością położoną
w Józefowie, ul.……………………………………………………………obr.……………dz.……
wynikające z tytułu (niepotrzebne skreślić):
a) własności,……………………………………………………………
b)*współwłasności....................................................................................................
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)
c) użytkowania wieczystego......................................................................
e) ograniczonego prawa rzeczowego ...................................................................
f) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i
obiektów budowlanych 1) ..................................................................................
wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do
dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.............................................................................................................
Świadomy/ a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy – zgodnie z art. 233 k.k.
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego – kto składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy ,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
…………………………………………
………………………
miejscowość, data
podpis wnioskodawcy
*w przypadku współwłasności/ współużytkowania wieczystego należy dołączyć zgodę
wszystkich współwłaścicieli na realizację dotowanego przedsięwzięcia
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Załączniki *
1) informacja o wyrobach zawierających azbest,
2) ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest,
3) zgłoszenie organowi administracji budowlanej planowanych robót
budowlanych wraz z informacją o braku sprzeciwu lub ostateczna decyzja
pozwolenia na budowę albo pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli jest wymagane .
Jeżeli dofinansowanie stanowi pomoc de minimis:
dokumenty i informacje określone w art. 37 ust. 1 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) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimius (Dz.
U. Nr 53, poz. 311).
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 66/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 maja 2011 r.

UMOWA Nr …………..
zawarta w dniu …………………….. r. w Józefowie pomiędzy:
Miastem Józefów , zwanym dalej „Dotującym”, reprezentowanym przez:
………………………………..- Burmistrza Miasta
a ……………………………….. zam. ……………………………………….
zwanym dalej „Dotowanym”
§1
Przedmiotem

umowy

jest

dofinansowanie

ze

środków

budżetu

przedsięwzięcia polegającego na …………………………………………

Miasta

Józefowa

zlokalizowanego w

Józefowie przy ul. …… obr. ……. działka…….
§2
Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest Uchwała Nr ……… Rady Miasta Józefowa
z dnia …………………………. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji
celowych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z
budżetu miasta pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i
administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze
środowiska
§3
1. „Dotujący” zrekompensuje koszt przedsięwzięcia wymienionego w § 1 w wysokości
……………………………………………………………………..,

jednak

nie

więcej

niż

faktycznie poniesione i udokumentowane przez Dotowanego koszty.
2. W rozliczeniu uwzględniane będą faktury / rachunki wystawione po dacie podpisania
niniejszej umowy.
3. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zrealizowanie prac określonych w § 1 do dnia
……………………………. roku oraz złożenie wniosku o wypłatę dotacji do dnia 30
listopada …… r.
§4
1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 zostanie przekazane na konto „Dotowanego”
w terminie do …. dni od złożenia wniosku o wypłatę dotacji wraz załącznikami.
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2. W przypadku, gdy przedłożone przez „Dotowanego” dokumenty lub dane w nich zawarte
wymagać będą dodatkowych czynności wyjaśniających, „Dotujący” może wstrzymać
wypłatę dofinansowania do czasu ich zakończenia. Jeżeli w wyniku czynności
wyjaśniających zostanie ustalone, że „Dotowany” złożył nieprawdziwe oświadczenie,
podał nieprawdziwe dane, przedłożył fałszywe lub zawierające nieprawdziwe dane
dokumenty, „Dotujący” zwolniony jest z przekazania dofinansowania objętego niniejszą
umową. O wstrzymaniu wypłaty „Dotowany ” zostanie poinformowany na piśmie.
§5
„Dotowany”

zobowiązuje

się

do

zapewnienia

„Dotującemu”

prawa

kontroli

nad

wykonywaniem prac, objętych dofinansowaniem, w tym wstępu na teren nieruchomości, o
której mowa w § 1 w każdym czasie, pod rygorem utraty prawa do dofinansowania.
§6
„Dotowany” zobowiązuje się do informowania „Dotującego” o zmianach i faktach mających
wpływ na wypełnienie przez niego zapisów niniejszej umowy.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej o charakterze aneksu
podpisanego przez obie strony.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
§9
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz.
dla „Dotującego” i 1 egz. dla „Dotowanego”.

Dotujący

Dotowany
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 66/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 maja 2011 r.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JÓZEFOWA
NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ZA
PRZEKROCZENIA LUB NARUSZENIA WYMOGÓW KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA
OBEJMUJĄCYCH USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I INNYCH
…………………………………………
Imię i nazwisko / Nazwa WNIOSKODAWCY

…………………………………………………………………………………………………
ADRES /SIEDZIBA
Telefon ………………………………………….. e-mail ………………………………………………………

Józefów, ul..……………………………………………………………Obr.………………Dz.………
Lokalizacja przedsięwzięcia :
Termin realizacji przedsięwzięcia

………………………………………………………………

Informacja o dotychczas uzyskanych środkach publicznych przewidzianych na realizację
przedsięwzięcia
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Dotację proszę wypłacić* na rachunek Nr …………………………………………………../
gotówką w kasie Urzędu Miasta
…………………………………………
miejscowość, data

………………………
podpis wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić
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Załączniki:
1) informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało
zakończone,
2) oświadczenie podmiotu wykonującego prace o ich prawidłowym wykonaniu
i oczyszczeniu terenu z azbestu,
3) zgłoszenie obiektu do użytkowania (jeżeli było wymagane pozwolenie na
budowę),
4) faktura za wykonane prace z wyszczególnieniem kosztów demontażu oraz
transportu i unieszkodliwiania odpadów.
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 maja 2011 roku
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
Z dniem 1 stycznia 2010 r. uległy likwidacje gminne i powiatowe fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej. W związku z powyższym dochody z tytułu opłat zi kar za
korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów gmin lub powiatów. Uniemożliwiło
to wspieranie przedsięwzięć proekologicznych w gminie poprzez udzielanie dotacji na
poszczególne rodzaje zadań.
Nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 29 października 2010 r. , która weszła
w życie 21 grudnia 2010 r. ustawodawca umożliwił gminom i powiatom udzielanie dotacji na
zadania związane z ochroną środowiska osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym,
osobom prawnym i przedsiębiorcom. Upoważnił rady gmin i powiatów do określenia w
drodze uchwały zasad udzielania dotacji.
Ze środków pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska mogą być finansowane
różnorodne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Niniejsza uchwała
obejmuje tylko jedno z nich. Dotyczy pomocy finansowej na usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest. Wyroby te zgodnie z prawem mogą być użytkowane do
2032 roku. Do czasu likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska zadanie to było
dofinansowywane z jego przychodów. Zainteresowanie pomocą finansową jest bardzo duże.
W trakcie prowadzonej inwentaryzacji stwierdzono na terenie gminy około 300 budynków
pokrytych wyrobami zawierającymi azbest. Część z nich została już usunięta w latach 20062009, ale nadal pozostało ponad 200 obiektów.
Wskazanie zakresu rzeczowego obejmującego wyłącznie dofinansowanie usuwania azbestu
wynika z ograniczonych środków finansowych.
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