Załącznik do
Uchwały Nr XXVII/414/09
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 20 lutego 2009 r.

Regulamin
dofinansowania usuwania odpadów zawierających azbest
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy
Miasta Dębica

§1
Regulamin określa zasady przyznawania przez Miasto Dębica dofinansowania na realizację
przedsięwzięć polegających na usuwaniu materiałów zawierających azbest zlokalizowanych
na terenie Miasta Dębica, obejmujących likwidację:
1) pryzm azbestowych (tj. odpadów zawierających azbest, wytworzonych przed dniem
wejścia w Ŝycie niniejszego regulaminu, w wyniku demontaŜu płyt zawierających azbest
z obiektów budowlanych).
2) pokryć dachowych oraz elewacji budynków zawierających azbest.
§2
1) Dofinansowaniu będą podlegały wyłącznie koszty związane
i składowaniem (utylizacją) odpadów azbestowych.
2) DemontaŜ odpadów azbestowych odbywa się na koszt wnioskodawcy.

z

transportem

§3
O jednorazowe dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne będące właścicielami lub mające tytuł prawny do władania
nieruchomością na podstawie umowy uŜyczenia, dzierŜawy, najmu lub innej formy
korzystania z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Miasta Dębica z zastrzeŜeniem, Ŝe
nieruchomość nie będzie wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095 z późn. zm.).
2) wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
§4
W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, naleŜy dołączyć
zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.
§5
W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niŜ własność, naleŜy dołączyć zgodę
właściciela nieruchomości na wykonanie prac.
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§6
Podstawą do wypłaty dofinansowania jest umowa o dofinansowanie unieszkodliwienia
odpadów azbestowych zawarta pomiędzy Miastem Dębica a Wnioskodawcą.
§7
1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest składa pisemny wniosek do Burmistrza Miasta Dębica, wzór
wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Osobie ubiegającej się o dofinansowanie, której wniosek nie został uwzględniony - nie
przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.
3. Wnioskodawca moŜe złoŜyć w danym roku tylko jeden wniosek o refundację kosztów
związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu materiałów
zawierających azbest.
§8
1. Wnioski o dofinansowanie zadań przyjmowane są na bieŜąco i rozpatrywane pod
względem formalnym przez pracowników Wydziału Infrastruktury Miejskiej (IM).
2. Pracownicy Wydziału IM, w obecności Wnioskodawcy, przeprowadzają oględziny
obiektu, w którym jest wykorzystywany azbest. Z oględzin sporządza się protokół,
w którym określa się miejsce występowania wyrobów zawierających azbest oraz
szacunkową ilość w m2.
3. Zastrzega się prawo do Ŝądania dodatkowych wyjaśnień oraz przeprowadzenia kontroli
obiektu budowlanego przed, w trakcie i po usunięciu wyrobów zawierających azbest.
§9
ZłoŜone wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu do chwili wyczerpania łącznej
kwoty ustalonego na dany rok limitu dofinansowań.
§ 10
1. Dokumenty wymagane przy złoŜeniu wniosku:
a) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/działki oraz
dodatkowo, w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich pozostałych właścicieli na
realizację zadania lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej stanowisko (oświadczenie)
właściwego organu o zamiarze realizacji zadania będącego przedmiotem dofinansowania
(oryginał do wglądu),
b) oświadczenie wnioskodawcy, iŜ nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia
2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095
ze. zm.),
c) kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest do organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starosty) oryginał do wglądu,
d) „Ocena stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest”
wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.
649),
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e) Informacja o wyrobach zwierających azbest zgodnie ze wzorem zawartym
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
października 2003 w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub
jest wykorzystywany azbest (Dz. U. nr 192, poz. 1876),
2. Wnioski niekompletne będą odrzucane.
§ 11
Wnioski po stwierdzeniu ich kompletności oraz po przeprowadzeniu oględzin w terenie
rozpatrywane będą przez Komisję ds. dofinansowywania usuwania odpadów zawierających
azbest powołaną przez Burmistrza Miasta Dębica.
§ 12
Komisja odbywa swoje posiedzenie raz na miesiąc, w ostatni piątek kaŜdego miesiąca.
§ 13
1. Pracami komisji kieruje przewodniczący wskazany przez Burmistrza Miasta Dębica.
2. Decyzje Komisji zapadają większością głosów w obecności minimum 3 członków.
§ 14
Komisja dokonuje merytorycznego wyboru osób, z którymi zostanie podpisana umowa
o dofinansowanie kierując się następującymi kryteriami:
1) usuwanie azbestu z pryzm (pierwszeństwo), budynków mieszkalnych, budynków
mieszkalno-gospodarczych, budynków gospodarczych,
2) stan techniczny budynku,
3) kolejność wpływu wniosków.
§ 15
Gmina Miasto Dębica podpisze umowy o dofinansowanie z osobami wskazanymi przez
Komisję (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
§ 16
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
1) wykonanie czynności, o których mowa w § 2 przez przedsiębiorcę legitymującego się
aktualną decyzją administracyjną zezwalającą na wytwarzanie i transport odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest wydaną przez Starostę lub Wojewodę.
2) przedłoŜenie oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za
usunięcie odpadów zawierających azbest (dokument po skasowaniu, tzn. opieczętowaniu
do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany),
3) przedłoŜenie oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest
o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zawierającego
dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt zawierających azbest usuniętych
z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał
oświadczenia wraz z kartą przekazania odpadu do wglądu).
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§ 17
1. Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie łącznej powierzchni pokrytej płytami
zawierającymi azbest lub masy odpadów zawierających azbest składowanych w postaci
pryzmy.
2. Nie przyznaje się zaliczek na wykonanie zadania. Wypłata dofinansowania następuje
w drodze refundacji poniesionych kosztów.
§ 18
Ustala się, Ŝe wysokość dofinansowania, która wynosi 5 zł/1m2 wyrobów zawierających
azbest, jednak nie więcej niŜ 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
§ 19
Kwota dofinansowania nie moŜe przekroczyć 100% kosztów (określonych na podstawie
przedłoŜonych faktur VAT bądź rachunków) poniesionych przez Wnioskodawcę.
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