UCHWAŁA NR XXXIX / 260 / 2017
RADY GMINY MIASTA PIONKI
z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie zasad i trybu udzielania dofinansowania kosztów usuwania wyrobów
azbestowych z terenu Pionek z zastosowaniem finansowania z budżetu miasta i środków
zewnętrznych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 403
ust. 3 do 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 672), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 1870), na wniosek Burmistrza Miasta Pionki
Rada Gminy Miasta Pionki
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania dofinansowania kosztów usuwania wyrobów
azbestowych z terenu Pionek z zastosowaniem środków finansowych z budżetu miasta i
źródeł zewnętrznych w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do uchwały Nr XXXIX / 260 / 2017
Rady Gminy Miasta Pionki z dnia 28 lutego 2017 r.
Regulamin udzielania dofinansowania kosztów usuwania wyrobów azbestowych z terenu
Pionek z zastosowaniem środków finansowych z budżetu miasta i źródeł zewnętrznych
§1
1. Ustala się zasady udzielania dotacji na pokrycie kosztów związanych z usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Pionki.
2. Dotacja może być przyznana na pokrycie kosztów demontażu, transportu i
unieszkodliwienia następujących wyrobów zawierających azbest:
a) płyty płaskie azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie;
b) płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie;
c) materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
3. Dotacja może być udzielona do inwestycji realizowanych przez:
a) osoby fizyczne;
b) wspólnoty mieszkaniowe;
c) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.
4. Gmina Miasta Pionki nie pokrywa kosztów usunięcia i utylizacji pokryć dachowych
zawierających azbest z nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej oraz kosztów poniesionych przez właścicieli (użytkowników), którzy we
własnym zakresie usunęli i zutylizowali odpady zawierające azbest.
5. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej (np. projekty
budowlane), związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
6. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i ułożenia nowych pokryć dachowych.
§2
1. Dotacja może być przyznana na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Pionki.
2. Dotacja może być przyznana podmiotom posiadającym tytuł prawny do ww.
nieruchomości.
3. Dotacja może być przyznana na pokrycie kosztów demontażu wraz z transportem i
unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.
4. Dotacja może być również udzielona na pokrycie kosztów związanych z transportem i
unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest:
a) składowanych/zalegających na posesjach na terenie Gminy Miasta Pionki;
b) pochodzących z pokryć dachowych zniszczonych na skutek zdarzeń losowych (np.
huragan, pożar, runięcie budynku).
§3
Rada Gminy Miasta Pionki dokonała wyboru tej inwestycji do dofinansowania celem
zachęcenia mieszkańców gminy do podejmowania inwestycji w zakresie usuwania wyrobów
zawierających azbest, wyeliminowania azbestu z terenu gminy, polepszenia stanu środowiska

na terenie gminy oraz likwidacja zagrożeń dla środowiska oraz dla zdrowia mieszkańców
gminy. Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania wynika z Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Pionki przyjętego Uchwałą Nr
LXXIX/383/2009r. Rady Miasta Pionki z dnia 23.04.2009 r., który realizuje postanowienia
Krajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski”.
§4
1. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez dofinansowanie przez Gminę
Miasta Pionki prac polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów
zawierających azbest.
2. Sfinansowanie prac, o których mowa wyżej, polega na zleceniu przez Gminę Miasta Pionki
wykonania prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów
zawierających azbest podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia związane z
usuwaniem azbestu.
3. Dotacje mogą być udzielane ze środków własnych budżetu Gminy Miasta Pionki, środków
pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na ochronę
środowiska i gospodarki wodnej lub ze środków pozyskanych przez Gminę ze źródeł
zewnętrznych.
4. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dotacji określona będzie każdorazowo w
budżecie Gminy Miasta Pionki na dany rok budżetowy.
§5
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 (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.
UE L 352/1 z 24.12.2013); Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz.
8635
b) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
(Dz. UE L 352/9 z 24.12.2013).
2) Jeśli przyznawana dotacja stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013) lub pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w
odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej ( Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013), warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotację jest

dodatkowo przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art.
37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r, Nr 59, poz.404 ze zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) lub w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr
121, poz. 810).
§6
1. Podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
powinien złożyć w Urzędzie Gminy Miasta Pionki stosowny wniosek o przyznanie dotacji
zawierający:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy jego adres i tel. kontaktowy;
2) określenie rodzaju oraz ilości wyrobów zawierających azbest;
3) proponowany termin wykonania prac związanych z usunięciem azbestu;
4) położenie nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest;
5) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest;
6) imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której
znajdują się wyroby zawierające azbest;
2) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie
wieczyste, należy dołączyć zgodę właścicieli nieruchomości;
3) w przypadku nieruchomości będącej współwłasnością należy załączyć zgodę
poszczególnych współwłaścicieli a wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i
wyrobów zawierających azbest oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania
o dotację celową w imieniu wszystkich współwłaścicieli do podpisania umowy dotacji;
4) w przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy załączyć stosowną uchwałę wspólnoty.
3. Burmistrz Gminy Miasta Pionki ogłasza na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
informację o warunkach i terminach składania wniosków.
§7
1. Kolejność rozpatrywania wniosków następować będzie według kolejności wpływu
kompletnych wniosków, z zastrzeżeniem pkt 2. Wniosek jest kompletny, jeżeli został
właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne załączniki, o których mowa we
wniosku.
2. Wnioski dotyczące wyrobów zawierających azbest, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. b,
rozpatrywane będą w pierwszej kolejności.
3. Wnioski będą poddawane weryfikacji oraz mogą podlegać sprawdzeniu w terenie.
4. Wnioski będą kwalifikowane do udzielenia dotacji wg kryteriów określonych w §1 pkt 2 i 3
oraz § 2.

5. W przypadku pozytywnego zakwalifikowania wniosku do udzielenia dotacji z wnioskodawcą
zostanie podpisana umowa.
6. Przed przystąpieniem do wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest, Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia prac lub uzyskać stosowne
pozwolenie ze Starostwa Powiatowego w Radomiu, jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
7. W przypadku kiedy wniosek został zakwalifikowany do udzielenia dotacji, ale Gmina Miasta
Pionki nie otrzymała dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie, nie pozyskała środków z innych źródeł lub nie
przeznaczyła środków własnych Gminy, zadanie nie będzie realizowane, natomiast dotacja
będzie mogła zostać przyznana w roku następnym. Wnioski, które przeszły z roku
poprzedniego, będą realizowane w pierwszej kolejności , z zastrzeżeniem pkt 2.
8. Gmina Miasta Pionki zastrzega sobie zmianę trybu przydzielania pomocy finansowej na
realizację zadania – w przypadku zmiany zasad udzielania pomocy przez WFOŚiGW w
Warszawie.
9. W przypadku nie uzgodnienia terminu demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest
lub naruszenia innych warunków niniejszych zasad Gmina Miasta Pionki może wycofać się z
udzielania pomocy.
§8
Ustala się następujący sposób rozliczania dotacji:
1) wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przedkłada
gminie Miasta Pionki zestawienia imienne podmiotów, u których wykonano usunięcie
wyrobów zawierających azbest wraz z ilościami wyrobów i indywidualnymi kartami
przekazania odpadu. Podmiot, u którego wykonano usunięcie wyrobów zawierających
azbest, potwierdza wykonanie prac stosownym oświadczeniem,
2) upoważnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy pracownicy dokonują sprawdzenia w terenie
realizacji zadania dotyczącego udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Pionki.

