
Uchwała nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Dębicy 

z dnia 13 marca 2015r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta 

Dębica na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. "o samorządzie gminnym" 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 400a i 403 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. "prawo ochrony środowiska" (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 1232 z późn zm.) 

Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony 

środowiska, realizowanych na terenie Miasta Dębica w zakresie realizacji robót budowlanych 

polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, 

gospodarczych i innych. 

2. Do otrzymania dotacji celowej z budżetu miasta uprawnione są osoby fizyczne, 

posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której realizowane jest przedsięwzięcie 

związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz wspólnoty i spółdzielnie 

mieszkaniowe. W przypadku budynku lub działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób 

należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli. 

3. Kwota dofinansowania przedsięwzięć wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych. 

4. Dofinansowanie dotyczy nieruchomości położonych w granicach administracyjnych 

Gminy Miasta Dębica. 

5. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji 

technicznej, zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. 

6. Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest będzie udzielone ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

a także ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Dębica w danym roku 

kalendarzowym. 

§ 2. 1. Warunkiem uzyskania dotacji z budżetu Miasta Dębica jest: 

a) złożenie wniosku o przyznanie dotacji, 

b) podpisanie umowy 

c) wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 ust 1. 

2. Informacje o naborze wniosków o dofinansowanie będzie ogłaszana na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej 

dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Dębicy a także na stronie internetowej Urzędu 

3. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kserokopie aktualnego dokumentu 

potwierdzającego własność budynku lub działki. W przypadku budynku lub działki do którego 

tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę pozostałych uprawnionych. 

4. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do wyczerpania limitu 

środków przeznaczonych na realizację tego przedsięwzięcia. Wnioski które wykraczają poza 

możliwości finansowe budżetu Miasta Dębica w danym roku budżetowym będą realizowane 

w pierwszej kolejności w następnym roku. 

5. O pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku Wnioskodawca zostanie powiadomiony 

pisemnie i zaproszony do podpisania umowy. 



6. Umowa o której mowa w § 2 ust. 1 Wnioskodawca winien podpisać nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaproszenia do podpisania umowy. 

7. Niepodpisanie umowy w wymaganym terminie będzie równoznaczne z rezygnacja 

z wnioskowanej dotacji. 

8. Rozliczenie dotacji stanowić będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę wraz 

z protokołem odbioru wykonywanych prac oraz kartą przekazania odpadu na składowisko. 

§ 3. 1. Gmina Miasta Dębica w imieniu wnioskodawcy występuje o udzielenie 

dofinansowania do usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW. 

2. Informację o ostatecznej wielkości dofinansowania uzyskanego ze środków 

zewnętrznych, Urząd Miejski w Dębicy przekaże zainteresowanym stronom po podpisaniu 

umowy z WFOŚiGW określającej zasady udzielonego dofinansowania. 

3. W przypadku braku dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz środków przewidzianych 

w budżecie Miasta Dębica na usuwanie azbestu w danym roku, wnioski o przyznanie dotacji 

będą realizowane dopiero po wpłynięciu środków w kolejności zgłoszeń. 

4. Zastrzega się prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień oraz przeprowadzania kontroli 

obiektu budowlanego przed, w trakcie i po usunięciu wyrobów zawierających azbest. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 


