
Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XIII/98/11 z dnia 21 listopada 2011 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej  

z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów  

inwestycji służących ochronie środowiska,  

realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie 

 
 

„Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji 

służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających 

azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawadzkie” 

 

§ 1 

 
1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawadzkie. 

2. Udzielenie dotacji ma na celu wspomaganie realizacji założeń „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2011 – 2032”, którego nadrzędnym celem jest 
eliminacja czynników powodujących negatywne skutki zdrowotne u mieszkańców oraz likwidacja 
szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.   

 

§ 2 
 

1. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest, polegających na demontażu materiałów budowlanych w postaci 
płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie dachowe i elementy elewacji 
budynków, o których mowa w § 3, ich transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych 
posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego rodzaju odpadów i ich umieszczeniem na składowisku. 

2. Dopuszcza się udzielanie dotacji na dofinansowanie kosztów uprzątnięcia, transportu i unieszkodliwienia 
materiałów, o których mowa w ust. 1, zalegających w postaci odpadów azbestowych wytworzonych przed 
dniem sporządzenia „Informacji z inwentaryzacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów 
zawierających azbest stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska - stan na wrzesień 2010 r.”, 
stanowiącej załącznik nr 9 do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Zawadzkie na lata 2011 - 2032”. 

 

§ 3 
 
1. Dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, o których mowa w § 2, 

mogą uzyskać:  
 

1) osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków 
mieszkalnych, gospodarczych, garażowych oraz innych obiektów budowlanych, w tym użytkownicy 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Zawadzkie, 

2) wspólnoty mieszkaniowe skupiające właścicieli lub najemców lokali mieszkalnych zlokalizowanych          
w budynkach położonych na terenie Gminy Zawadzkie, 

 

realizujące w/w przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 
 

2. Przez budynki mieszkalne, gospodarcze i garażowe należy rozumieć obiekty budowlane określone         
w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1996 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623 ze zm.), a przez lokale mieszkalne należy rozumieć lokale mieszkalne, o których mowa          
w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze 
zm.). 

 

§ 4 

 
1. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględniane są koszty kwalifikowane poniesione przez Wnioskodawcę, 

określone na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, wystawionych na Wnioskodawcę. 
 

2. Kosztami kwalifikowanymi, w przypadku inwestycji objętych dofinansowaniem, są wydatki poniesione na: 
1) demontaż materiałów budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, wraz z ich 

transportem i umieszczeniem na składowisku odpadów niebezpiecznych, 
2) uprzątnięcie materiałów, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, zalegających w postaci 

odpadów azbestowych, wytworzonych przed dniem sporządzenia „Informacji z inwentaryzacji                   
o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska - stan na wrzesień 2010 r.”, stanowiącej załącznik nr 9 do „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie na lata 2011 - 2032”, 
wraz z ich transportem i umieszczeniem na składowisku odpadów niebezpiecznych. 



  

3. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź 
rachunku, należy dodatkowo dołączyć wyjaśnienia wystawcy w/w dokumentów. 

 

4. Wysokość dotacji wynosi: 
1) w przypadku demontażu materiałów budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego 

regulaminu, wraz z ich transportem i umieszczeniem na składowisku odpadów niebezpiecznych - 
70% kosztów kwalifikowanych brutto, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź 
rachunków, jednak nie więcej niż 5.000 zł, 

2) w przypadku uprzątnięcia materiałów, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, 
zalegających w postaci odpadów azbestowych, wytworzonych przed dniem sporządzenia „Informacji   
z inwentaryzacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska - stan na wrzesień 2010 r.”, stanowiącej 
załącznik nr 9 do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Zawadzkie na lata 2011 - 2032”, wraz z ich transportem i umieszczeniem na składowisku odpadów 
niebezpiecznych - 70% kosztów kwalifikowanych brutto, określonych na podstawie przedłożonych 
faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż 4.000 zł. 

 

5. Dotacji nie podlegają koszty poniesione przed dniem podpisania z Gminą Zawadzkie umowy dotacji. 
 

6. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę dotacji z innych źródeł na realizację przedmiotowych 
inwestycji, kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie udokumentowanych kosztów kwalifikowanych   
do wysokości wkładu własnego Wnioskodawcy, jednak nie przekroczy kwoty maksymalnej określonej      
w ust. 4. 

 

7. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia               
17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w przypadku: 
1) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń stanowiących podstawę wypłaty dotacji, 
2) nieprzestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu lub umowy dotacji.  

 

§ 5 

 
1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem wniosek według 

wzoru określonego odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego oraz następujące załączniki: 
 

1) „Informację o wyrobach zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,                      
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31), 

2) „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonaną 
zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.), 

3) zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania prac demontażowych właściwemu organowi 
nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy i właściwemu państwowemu 
inspektorowi sanitarnemu,  zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania          
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.) - w przypadku gdy 
demontaż będzie miał miejsce, 

4) kopię pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 
robót budowlanych polegających na demontażu materiałów zawierających azbest, dokonywanego na 
co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót - w przypadkach prawem wymaganych, 

5) kopię umowy na wykonanie prac, zawartą z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednio: zezwolenie, 
pozwolenie, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 
zawierającymi azbest albo złożoną i przyjętą przez organ ochrony środowiska informację o sposobie 
gospodarowania opadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest – zgodnie z ustawą o odpadach, 

6) dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej 
prowadzonej dla nieruchomości), przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny 
posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz                  
z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do 
podpisania umowy dotacji z Gminą Zawadzkie i pobrania kwoty należnego dofinansowania, 

7) pisemną zgodę właściciela (administratora) obiektu na realizację inwestycji, o której mowa                 
w § 2 niniejszego regulaminu, 

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 6 pkt 1 lit. b 
regulaminu, 

9) oświadczenie o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy 
Zawadzkie, 

10) oświadczenie o dotacjach uzyskanych z innych źródeł na realizację przedmiotowej inwestycji, 
11) w przypadku wspólnoty mieszkaniowej: 



a) uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu – osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową, 
b) umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną zarządcy (jeżeli taką umowę 

zawarto), 
c) uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji, o której mowa w  § 2, 

określającą zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą 
pełnomocnictwa zarządowi / zarządcy do zawarcia umowy dotacji z Gminą Zawadzkie, 

12) w przypadku altan w Rodzinnych Ogrodach Działkowych - potwierdzenie Zarządu Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonej na niej 
altany. 

 

2. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu, po stwierdzeniu 
ich kompletności, rozpatrywane są przez Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego, 
według kolejności ich zgłoszenia. 

 

3. Komisja sprawdza wniosek oraz dokonuje oględzin w terenie, potwierdzając spisanym protokołem 
zasadność przeprowadzenia inwestycji. 

 

4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy Gminą 
Zawadzkie, a Wnioskodawcą, w której zostaną określone w szczególności: 
1) cel udzielenia dotacji, 
2) przedmiot zamierzonej inwestycji,  
3) wysokość dotacji i tryb płatności, nazwa banku i numer rachunku, na który dotacja zostanie 

przekazana, 
4) termin realizacji przedmiotu umowy, 
5) warunki otrzymania dotacji (dokumenty odbiorowe, imienne rachunki / faktury za realizację 

przedsięwzięcia itp.), 
6) tryb kontroli wykonania zadania, 
7) warunki zwrotu dotacji.  

 

5. Wykonanie zamierzonej inwestycji, o której mowa § 2 niniejszego regulaminu, potwierdza protokolarnie 
Komisja, o której mowa w ust. 2. 

 

6. Po zakończeniu inwestycji objętej dofinansowaniem, Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć: 
1) protokół odbioru końcowego podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 

odpowiednie do realizowanego zadania, 
2) kopię oświadczenia wydanego przez wykonawcę usuwającego wyroby azbestowe, o prawidłowości 

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 
przepisów technicznych i sanitarnych - stosownie do § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.), 

3) kopię imiennego rachunku (faktury), wystawionego na Wnioskodawcę, za wykonanie prac objętych 
umową dotacji (oryginał do wglądu),  

4) kartę przekazania odpadu. 
 

7. Podstawę wypłaty przyznanej dotacji stanowić będą: umowa dotacji, dokumenty wyszczególnione               
w ust. 1 i ust. 6 oraz protokoły, o których mowa w ust. 3 i ust. 5. 

 

§ 6 
 

Warunkiem przyznania dotacji jest w szczególności: 
1) zobowiązanie się Wnioskodawcy do: 
a) przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej przyznanej dotacji przez okres 5 lat od daty wypłaty 

dotacji,  
b) poddania się kontroli wypełniania warunków niniejszego regulaminu oraz umowy dotacji, 
2) niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Zawadzkie, 
3) realizacja zamierzonej inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w umowie dotacji. 

 

 

§ 7 
 

Burmistrz Zawadzkiego zastrzega sobie prawo: 
1) przeprowadzenia kontroli wypełniania przez Wnioskodawcę warunków niniejszego regulaminu             

i umowy - przez Komisję, o której mowa w § 5 ust. 2 i ust. 5, w okresie pięciu lat licząc od daty 
przekazania Wnioskodawcy przyznanej dotacji, 

2) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie 
ustaleń niniejszego regulaminu lub umowy dotacji, 

3) wezwania Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej kwoty dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od daty 
pobrania, w przypadku nieprzestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu lub umowy dotacji.  

 

 



§ 8 
 

1. Dotacja przyznawana jest według kolejności złożenia w Urzędzie Miejskim Zawadzkiem kompletnych 
wniosków, po spełnieniu wymogów formalnych wynikających z niniejszego regulaminu.  

2. W każdym roku kalendarzowym, na dofinansowanie inwestycji wyszczególnionych w § 2 niniejszego 
regulaminu, przeznacza się kwotę, której wysokość ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy 
Zawadzkie. 

3. Wnioski są rozpatrywane do czasu wyczerpania środków finansowych, o których mowa w ust. 2. 
4. Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dotacji w roku budżetowym,            

w którym złożono wniosek, są rozpatrywane w pierwszej kolejności w kolejnym roku budżetowym. 
5. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Gminy Zawadzkie można składać przez cały rok. 

 

§ 9 
 

1. Kwota udzielonej dotacji stanowi przychód podlegający opodatkowaniu według obowiązujących przepisów. 
2. Po uzyskaniu od dotującego „Informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach          

z kapitałów pieniężnych” (PIT-8C), dotowany we własnym zakresie dokonuje rozliczenia z właściwym 
urzędem skarbowym, odprowadza z uzyskanego dofinansowania należne podatki i inne opłaty, jeżeli są 
wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 10 
 

Osobie ubiegającej się o dotację na cele określone w § 2, której odmówiono tej dotacji - nie przysługuje         
z tego tytułu roszczenie. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


