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UCHWAŁA NR LVII/679/2014
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
związanych z ochroną środowiska - usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących
z terenu gminy Boguchwała
Na podstawie art. 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 (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 400a ust.1 pkt 8, art. 403 ust.2, art. 403 ust 4 i 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t) realizując uchwałę
Nr XLIV/517/2013 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała na lata 2013-2032
po zasięgnięciu opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
polegających na wymianie pokryć dachowych lub wymianie elewacji budynków mieszkalnych
lub gospodarczych lub wymianie elementów innych obiektów budowlanych na terenie Gminy Boguchwała
w zakresie:
1) demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - w przypadku realizacji
planowanych inwestycji;
2) transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - w przypadku zrealizowanych inwestycji.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
(w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki
sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi
2) Koszcie kwalifikowanym- należy przez to rozumieć koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania
azbestu i wyrobów zawierających azbest
3) Dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Boguchwała, reprezentowaną przez Burmistrza Boguchwały
§ 3. 1. O dotację mogą ubiegać się Wnioskodawcy posiadający tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością położoną na terenie gminy Boguchwała, na której planowania jest realizacja zadania o którym
mowa w § 1 pkt 1) i pkt 2).
2. Dotacja celowa udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed realizacją prac
obejmujących koszty kwalifikowane.
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3. Środki finansowe na realizację zadań określonych w ust. 2 mogą pochodzić z dotacji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy udziale środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy
Boguchwała, w danym roku kalendarzowym.
4. Dofinansowanie prac określonych w ust. 2, udzielone będzie w wysokości 100 % wartości kosztów
kwalifikowanych.
5. Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a także
nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. W/w koszty pokrywa w całości Wnioskodawca.
6. Dotacja nie obejmuje refundacji za usuwanie odpadów zawierających azbest, których odbiór, transport
i utylizację Wnioskodawca zlecił we własnym zakresie.
7. W ramach dotacji nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których
zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.
8. W przypadku dotacji ze środków pochodzących z WFOŚIGW w Rzeszowie w ramach współpracy
z NFOŚIGW Gmina Boguchwała w mieniu Wnioskodawcy występuje o udzielnie dotacji do usuwania
wyrobów zawierających azbest ze środków WFOŚiGW.
§ 4. 1. Wnioskodawca nie prowadzący działalności gospodarczej ubiegający się o dotację zobowiązany jest
złożyć w Urzędzie Miejskim w Boguchwale:
a) Wniosek o udzielenie dotacji, stanowiący załącznik do uchwały (załącznik nr 1)
b) Informację o wyrobach zawierających azbest, stanowiący załącznik do uchwały (załącznik nr 2)
c) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomością
(załącznik nr 3). W przypadku nieruchomości do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć
zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.
d) pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej o wykonaniu zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie
pokrycia dachowego lub wymianie elewacji budynku mieszkalnego lub gospodarczego lub wymianie
elementów innych obiektów budowlanych na terenie Gminy Boguchwała.
2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji, formularz informacji o wyrobach zawierających azbest
i formularz oświadczenia Wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomością
dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie
internetowej www.bip.boguchwala.pl .
§ 5. 1. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dla których dotacja stanowi pomoc
de minimis, a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej działalności, zgodnie
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej,
a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy:
a) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
b) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
2. Wraz z wymaganymi dokumentami o których mowa w § 4 Wnioskodawca ubiegający się o pomoc
de minimis obowiązany jest do przedłożenia:
a) dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30.04.2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.);
b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany do przedstawienia
podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
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a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie dotyczących w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy
publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie
§ 6. 1. Wnioski rozpatrywane będą według następujących zasad:
1) wnioski rozpatruje Burmistrz Boguchwały
2) rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu;
3) w przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, wzywa się
Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
5) w przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń na kwotę przekraczającą wielkość środków
przewidzianych w budżecie na ten cel w danym roku, wnioski o dotację będą realizowane w pierwszej
kolejności w następnym roku kalendarzowym.
6) pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej pomiędzy
Dotującym, a Wnioskodawcą;
7) o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz terminie zawarcia umowy wnioskodawca informowany jest przez
Dotującego.
2. W przypadku braku dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz środków przewidzianych w budżecie gminy
na usuwanie azbestu w danym roku, wnioski o przyznanie pomocy będą realizowane dopiero po wpłynięciu
środków w kolejności zgodnie z wpływami zgłoszeń.
§ 7. 1. Umowa o przyznanie dotacji zawiera elementy wskazane w art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009, Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
2. Dotujący dokona rozliczenia dotacji na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę prac
obejmujących koszty kwalifikowane wraz z protokołem odbioru odpadu oraz kartą przekazania odpadu
na składowisko potwierdzająca ilość odebranych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
§ 8. 1. Ustala się wzór Formularza Nr 1 - " Wniosek o udzielnie dotacji celowej do usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Boguchwała" - stanowiącego załącznik Nr1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wzór Formularza Nr 2 - "Informacja o wyrobach zawierających azbest" - stanowiącego
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wzór Formularza Nr 3 - "Oświadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania
nieruchomością" - stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały, a nadzór nad jej wykonaniem zleca się
Komisji Inwentaryzacji, Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
§ 10. Niniejsza uchwała obowiązuje nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 roku.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XIII/260/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31 maja 2012r. w sprawie
przeprowadzania działań pomocowych związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Dziedzic
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Formularz nr1
Boguchwała, dnia ................................

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY
………………………………………..
Imię i nazwisko /nazwa podmiotu/

………………………………………..
Ulica, nr domu/nr lokalu

………………………………………..
Kod pocztowy

………………………………………..
Miejscowość

……………………………………….
Nr telefonu

Wniosek
o udzielnie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną
środowiska - usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boguchwała
I.

DANE WNIOSKODAWCY:
1. Imię i Nazwisko /nazwa podmiotu/
……………………………………………………………...............................................
……………………….......................................................................................................
2. Adres zameldowania/siedziby/
……………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………...
3. Seria i Nr dowodu osobistego

……………………………………………………......

4. PESEL/NIP/......................................................................................................................
5. Telefon
………………………………………………………………..............................

II.

DANE DOTYCZACE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ USUWANE
WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST:
1. Adres nieruchomości ……………………………………………………………………
2. Nr ewidencyjny działki: ………………………………………………………………
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3. Tytuł prawny władania nieruchomością:
……………..…………………………............
…………………………………………………………………………………………...
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, inne)

4. Przewidywana ilość usuwanego wyrobu …………………………………… m2 /kg*
5. Ilość materiałów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione , wg. źródła
ich pochodzenia:
l.p.

Wyroby zawierające azbest

1.

Pokrycie dachowe

2.

Elewacje ścian

3.

Zabudowa balkonów

4.

Ogrodzenie

5

Inne (wymienić jakie):

Ilość w m2

RAZEM:
III. Wnioskuję o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji związanej
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest: (zaznaczyć właściwe X)
Demontażu , transportu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest
Transportu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest
IV. Wnioskowana dotacja dotyczy nieruchomości związanej z prowadzeniem
działalności gospodarczej: (zaznaczyć właściwe X)
NIE
TAK
jeśli zaznaczono TAK to może stanowić ona pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje
w zależności od zakresu prowadzonej działalności
V.

Wnioskowana dotacja dotyczy nieruchomości związanej z prowadzeniem

działalności gospodarczej w rolnictwie : (zaznaczyć właściwe X)
NIE
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TAK
jeśli zaznaczono TAK to może stanowić ona pomoc de minimis w rolnictwie
VI. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: ………………………….
Załączniki do wniosku:
1. Informacja o wyrobach zawierających azbest wg. wzoru określonego do Uchwały Rady Miejskiej
o udzielnie dotacji celowej do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boguchwała
(załącznik nr 2)
2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością wg. wzoru określonego do Uchwały
Rady Miejskiej o udzielnie dotacji celowej do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Boguchwała (załącznik nr 3)
3. Pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ
architektoniczno-budowlany (starostę) w przypadku ubiegania się o demontaż wyrobów zawierających
azbest *
4. W przypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności
gospodarczej, stanowić ona może pomoc de minimis, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia
2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 59 poz. 404
z późn. zm.), należy dołączyć dokumenty i informacje określone w art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (zaświadczenia
lub oświadczenia) *
5………………………………………………………………………………………………………….
…………...……………………………………………………………………………………………..
Oświadczam/-y, że:
1. Zapoznałam (em) się z treścią i akceptuję zasady przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwania wyrobów zawierających azbest
pochodzących z terenu gminy Boguchwała
2. Podane we wniosku wyroby zawierające azbest pochodzą z nieruchomości, znajdującej się na
terenie gminy Boguchwała, a ich demontaż został/zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Zobowiązuję się umożliwić demontaż wyrobów zawierających azbest oraz odbiór odpadów
zawierających azbest przez firmę wskazaną przez dotującego w ustalonym terminie.

……….…………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy)
* Niepotrzebne skreślić
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Formularz nr 2

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)
(opracowana na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska /Dz.U.08.25.150 ze zm./ oraz 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.11.8.31/)

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Rodzaj zabudowy3): ..............................................................................................................
4. Numer działki ewidencyjnej4): .............................................................................................
5. Numer obrębu ewidencyjnego4): ..........................................................................................
6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): ......................................................................................................
................................................................................................................................................
7. Ilość posiadanych wyrobów6): ..............................................................................................
8. Stopień pilności7): .................................................................................................................
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):
a) nazwa i numer dokumentu: ...............................................................................................
b) data ostatniej aktualizacji: .................................................................................................
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ..........................................................................
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):
................................................................................................................................................

data .......................................

.....................................
(podpis)
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Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej
azbestu.
Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym
formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek
przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego
miejsca występowania azbestu.
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą
klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem
w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,
ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura;
podać jakie.
Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego
wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).
Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest" określonej w załączniku nr 1 do 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 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer
dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca
występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu
instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.
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Formularz nr 3
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Ja, niżej podpisany(a)1) .......................................................................................................................................................,
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dotację albo osoby umocowanej do złożenia
oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o dotację)
legitymujący(a) się ....................................................................................................................................................................
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu
wydającego)
urodzony(a) ...................................... w ........................................................................................................................... .......
(data)
(miejsce)
zamieszkały(a) .............................................................................................................. .............................................................
(adres)
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków
jako działka(i) nr ………………… w obrębie ewidencyjnym .................................................................... w jednostce
(nazwa miejscowości)
ewidencyjnej Gmina Boguchwała
wynikające z tytułu:
1) własności,
2) współwłasności
..............................................................................................................................................................................................,
(wskazanie współwłaścicieli — imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)
oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli,
3) użytkowania wieczystego ...................................................................................................................................................,
4) trwałego zarządu2) ............................................................................................................................. ..................................,
5) ograniczonego prawa rzeczowego2) ..................................................................................................................................,
6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów

budowlanych 2)

..............................................................................................................................................................................................,
wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania
nieruchomością3) ...................................................................................................................................................................
7)
...................................................................................................................................................................................................
(inne)
Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ........................................................do reprezentowania osob y prawnej
............................................................................................................................ upoważniające mnie do złożenia
(nazwa i adres osoby prawnej)
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo
przedstawiam w załączeniu. 4)

..........................................
(miejscowość, data)

1)

...................................................................
Podpis/y/ i pieczęcie osób upoważnionych
do podpisania umowy o dotację

Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.
Należy wskazać właściciela nieruchomości.
3)
Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością.
4)
Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.

2)

