UCHWAŁA NR VII/66/2011
RADY GMINY WYRY
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie: dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu gminy
pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar
Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 5 w związku z art. 403 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska ( T.J. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm. ), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.J. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.) art. 4 ust. 1, art. 13
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.
Dz. U z 2010r. Nr 17 poz. 95 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Regulamin dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu gminy
pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/448/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie
dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dziennku Urzędowym Województwa
Ślaskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr VII/66/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 21 czerwca 2011 r.
REGULAMIN DOFINANSOWANIA DO USUWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU GMINY POCHODZĄCYCH Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
1)Niniejszy regulamin określa zasady rozdziału środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat
i kar na finansowanie zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest, zalegających teren
Gminy Wyry oraz warunki tego dofinansowania.
2)Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z usuwaniem odpadów azbestowych powstałych w wyniku
wymiany lub likwidacji pokrycia dachowego lub/i elewacji. Dofinansowanie obejmuje także usunięcie z terenu
nieruchomości wszelkiego rodzaju materiałów zawierających azbest (np. rur i złącz azbestowo-cementowych)
magazynowanych na jej terenie, z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8.
3)Do korzystania z dofinansowania uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, będące właścicielami bądź
użytkownikami nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wyry. Osoby nie będące właścicielami
nieruchomości zobowiązane są do przedłożenia zgody jej właściciela na wykonywanie prac związanych
z usuwaniem azbestu. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć
zgodę większości współwłaścicieli (ponad 50%).
4)Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości w całości lub części wykorzystywanych na działalność
gospodarczą, za wyjątkiem rolnictwa.
5)Dofinansowaniu będą podlegały następujące koszty:
- rozebranie pokrycia dachowego, elewacji z płyt azbestowo-cementowych,
- zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- załadunek, transport i składowanie odpadów.
6)Warunkiem przyznania dofinansowania jest demontaż, transport materiałów azbestowych przez przedsiębiorcę
posiadającego odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego typu działalności na terenie Gminy Wyry oraz
unieszkodliwienie odpadów azbestowych w miejscu do tego przeznaczonym (składowisko odpadów
niebezpiecznych przyjmujące tego rodzaju odpady).
7)W przypadku, gdy odpady zostały zdemontowane i są magazynowane na terenie nieruchomości
dofinansowanie przysługuje jedynie do transportu i składowania odpadów, pod warunkiem, że demontaż
odpadów, we własnym zakresie, nastąpił przed dniem obowiązywania niniejszego Regulaminu. W sytuacji
demontażu materiałów azbestowych, we własnym zakresie, po dniu wejścia w życie Regulaminu
dofinansowanie nie przysługuje.
8)W przypadku, gdy odpady zostały zdemontowane i wywiezione na składowisko, we własnym zakresie, przed
dniem obowiązywania niniejszego Regulaminu, dofinansowanie przysługuje jedynie do pokrycia kosztów
składowania odpadów. W sytuacji demontażu i wywiezienia odpadów azbestowych na składowisko, we
własnym zakresie, po dniu wejścia w życie Regulaminu dofinansowanie nie przysługuje.
9)Osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna złożyć wniosek zgodny ze wzorem otrzymanym w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Gminy wraz z następującymi dokumentami:
a) Odpis z Księgi Wieczystej lub Wypis z Rejestru Gruntów. Okres od wystawienia tych dokumentów do ich
złożenia wraz z wnioskiem nie może być dłuższy niż dwanaście miesięcy. W przypadku, gdy osoba
ubiegająca się o dofinansowanie jest podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wyry
dokumenty, o których mowa wyżej nie są wymagane. Nie wymaga się również tych dokumentów
w przypadku przedłożenia prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, względnie
po 01.10.2008 r. takiego postanowienia w formie aktu notarialnego. W przypadku współwłasności – zgodę
większości współwłaścicieli nieruchomości; w przypadku najmu - umowę potwierdzającą prawo do
korzystania z nieruchomości wraz ze zgodą właścicieli na wykonywanie prac,
b) kserokopia faktury/faktur VAT lub rachunku/rachunków dotyczących zakresu prac wskazanych we wniosku
o dofinansowanie,
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c) w wymaganych prawem przypadkach kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania
do organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty) lub stosownej, ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę, wydanych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z późn. zm.),
d) kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy wykonującego prace w zakresie demontażu i transportu odpadów
o prawidłowości wykonanych prac.
10)Wysokość dofinansowania ustalana będzie na podstawie faktury/faktur VAT lub rachunku/rachunków
i stanowić będzie:
- 100% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę nie więcej jednak niż 2 000,00 zł brutto - w przypadku
dofinansowania do demontażu, transportu i składowania odpadów,
- 100% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę nie więcej jednak niż 1 000,00 zł brutto - w przypadku
dofinansowania wyłącznie do transportu i składowania odpadów,
- 100% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę nie więcej jednak niż 500,00 zł brutto - w przypadku
dofinansowania wyłącznie do składowania odpadów.
11)Dofinansowanie przysługuje jednorazowo do obiektu/budynku, bądź zadania.
12)O kolejności finansowania zadań ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar
będzie decydowała kolejność wpływu wniosków o dofinansowanie złożonych w Urzędzie Gminy Wyry.
13)Przed przyznaniem dofinansowania Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli
wykonania prac związanych z usuwaniem azbestu na terenie nieruchomości, których dotyczy wniosek
o przyznanie dofinansowania. Kontrole przeprowadzane będą przez upoważnionych przedstawicieli Urzędu
Gminy Wyry.
14)Warunki związane z dofinansowaniem określać będzie odrębna umowa zawarta pomiędzy Gminą, a osobą
korzystającą z dofinansowania.
15)O przyznaniu dofinansowania rozstrzyga Wójt Gminy rozpatrując wniosek zgodnie z niniejszą uchwałą oraz
uchwałą podjętą przez Radę Gminy Wyry na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
16)Rejestr wpływających i zrealizowanych wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie przez Referat
Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Gminy Wyry.
17)Wniosek powinien nadto zawierać dane o których mowa w uchwale podjętej przez Radę Gminy Wyry na
podstawie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
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