
UCHWAŁA NR XXV/186/21 
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia zasad 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 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), w związku z art. 221 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska 
w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, 
realizowanych na terenie gminy Zawadzkie. 

§ 2. Warunki udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania 
w sprawie udzielenia dotacji, a także sposób jej rozliczania określa „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, przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu”- stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem 

 
 

Dariusz Zajdel 
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   Załącznik do Uchwały Nr XXV/186/21 

   Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

   z dnia 25 stycznia 2021 r. 

 

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,  

przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu 

 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin ustala zasady udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Zawadzkie, na realizację inwestycji 

służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 

z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie (zwanych dalej inwestycjami). 

2. Dotacji podlegają inwestycje ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032”. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 403 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Kościoły i związki wyznaniowe; 

2) dotacji – należy przez to rozumieć dotację celową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji inwestycji służących 

ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu 

nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie, przy udziale środków pozyskanych  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; 

3) umowie dotacji – należy przez to rozumieć umowę zawartą przez gminę Zawadzkie  

z Wnioskodawcą, określającą szczegółowe warunki przyznania i rozliczania dotacji; 

4) Regulaminie – należy przez to rozumieć 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, przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu; 

5) Komisji – należy przez to rozumieć 4 osobową komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego 

(zwanego dalej Burmistrzem); 

6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Dębowej 13  

w Zawadzkiem. 

Rozdział 2 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania w formie dotacji 

§ 2. 

1. Dotacja obejmuje następujący zakres: 

1) demontaż wyrobów zawierających azbest; 

2) zbieranie i pakowanie wyrobów zawierających azbest; 

3) załadunek i transport wyrobów zawierających azbest; 

4) unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 
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2. Dotacja nie obejmuje inwestycji zgłoszonych przez podmioty określone w § 2 ust. 4 Regulaminu, które we 

własnym zakresie zleciły demontaż, transport lub przekazały do unieszkodliwienia odpady zawierające 

azbest. 

3. Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. 

4. Ubiegającym się o dotację mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, 

kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni 

przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości, którzy zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu 

lub elementów elewacji z wyrobów zawierających azbest oraz posiadają tytuł prawny do obiektu  

(np. budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego, garażu, altany), zlokalizowanego na terenie gminy 

Zawadzkie, zwanej dalej „gminą”. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

5. W przypadku, gdy budynek, z którego usuwany będzie azbest, jest związany z prowadzoną przez 

przedsiębiorcę działalnością, pomoc uzyskana z tego programu będzie pomocą de minimis i będzie udzielana 

stosownie do przepisów 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 352/1 z 24.12.2013 z późn. zm.).  

6. Pomoc przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej udzielana będzie stosownie do przepisów rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9  

z 24.12.2013 z późn. zm). 

7. Pomoc de minimis w formie dotacji będzie udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r., pomoc de minimis  

w rolnictwie w formie dotacji będzie udzielana do dnia 30 czerwca 2028 r. 
 

Rozdział 3 

Wysokość dotacji 

§ 3. 

1. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy dotacji i stanowi finansowanie kosztów poniesionych w trakcie 

jej realizacji w wysokości do 100 % na każdy zakres określony w § 2 ust. 1 Regulaminu. 

2. Źródłem finansowania przedmiotowych inwestycji będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz środki własne zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy 

Zawadzkie w danym roku kalendarzowym. 

3. Inwestycje będą realizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy Zawadzkie o dotację  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zwanego dalej „WFOŚ  

i GW”. 

4. W razie nieuzyskania dotacji przez gminę Zawadzkie na realizację inwestycji z WFOŚ i GW, inwestycje nie 

będą realizowane. 

5. Zasady finansowania inwestycji przez WFOŚ i GW określone zostaną w umowie pomiędzy gminą 

Zawadzkie a WFOŚ i GW. 

6. Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji nastąpi zmiana warunków finansowania przez WFOŚ i GW, zasady  

i tryb udzielania dotacji mogą zostać zmodyfikowane. 

Rozdział 4 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

§ 4. 
 

1. Dotacja przyznawana jest zgodnie z zapisami określonymi w Regulaminie.  

2. Dotacje są przyznawane do wysokości środków finansowanych przeznaczonych na ten cel w ramach dotacji 

z WFOŚ i GW oraz w budżecie gminy Zawadzkie. 
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3. Wnioskodawca planujący realizację inwestycji, występuje z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej  

z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie środowiska, polegającej na 

usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej na terenie 

gminy Zawadzkie (zwanym dalej wnioskiem) w terminie do 1 marca każdego roku. 

4. Wniosek według wzoru określonego odrębnym zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego składa się  

w Urzędzie wraz z załącznikami: 

1) dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja. 

W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób - należy dołączyć zgody 

wszystkich pozostałych współwłaścicieli; 

2) formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik 

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis; w rolnictwie lub rybołówstwie, 

stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; 

3) oświadczeniem, że do dnia podpisania umowy dotacji wnioskodawca dostarczy dokument 

potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub 

pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych 

zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu  

w odniesieniu do otaczającej zabudowy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

powyższe nie dotyczy dofinansowania odpadów zawierających azbest z pryzm składowanych na terenie 

nieruchomości; 

4) zaświadczenia albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 

w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, bądź też oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie, jak również informację dotyczącą 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 (obowiązek przedłożenia dokumentów wyszczególnionych w pkt. 4 

dotyczy wyłącznie wnioskodawcy zobowiązanego do załączenia do wniosku formularzy, o których 

mowa w pkt. 2). 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 składa się w jednym /1/ egzemplarzu. W przypadku złożenia kserokopii 

dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginałów tych 

dokumentów, celem stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. 

6. Wniosek może zostać podpisany przez pełnomocnika, przy czym wraz z wnioskiem należy złożyć stosowne 

pełnomocnictwo. 

7. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję według kolejności ich wpływu do Urzędu do wyczerpania się 

środków przekazanych na realizację inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu.   

8. Komisja sprawdza wniosek pod względem formalnym (tj. kompletność wniosku i załączników oraz podpisy) 

i merytorycznym (tj. rodzaj i przedmiot inwestycji). 

9. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz po dokonaniu wyboru wykonawcy inwestycji, Wnioskodawca 

ubiegający się o dotację zobowiązany będzie podpisać umowę dotacji, w której określone zostaną warunki, 

terminy realizacji inwestycji oraz obowiązki stron. 

10. Wniosek podlega odrzuceniu, jeżeli: 

1) nie spełnia wymogów formalnych określonych w ust. 3-6; 

2) został złożony przez Wnioskodawcę w trakcie realizacji inwestycji lub po jej zakończeniu; 

3)  nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie na wezwanie gminy Zawadzkie. 

11. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony pisemnie o przyczynach odrzucenia wniosku. 

12. Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania dotacji, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 

13. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
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§ 5. 

Wykonawcą inwestycji, obejmującej zakres wyszczególniony w § 2 ust. 1 Regulaminu, na terenie całej gminy 

Zawadzkie, będzie firma posiadająca wymagane prawem decyzje i zezwolenia na prowadzenie działalności  

w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach, wybrana 

przez gminę w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

która na zlecenie gminy Zawadzkie dokonywać będzie demontażu, pakowania i odbioru wyrobów azbestowych 

oraz ich transportu i przekazania do zagospodarowania w miejsce unieszkodliwienia. 

§ 6. 

 

Wnioskodawca zobowiązuje się do:  

1) udostępnienia Komisji nieruchomości celem dokonania oględzin wyrobów zawierających azbest; 

2) poddania się kontroli wypełnienia warunków Regulaminu oraz umowy dotacji. 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

 

§ 7. 

 

Burmistrz Zawadzkiego zastrzega sobie prawo do wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień,  

w przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie ustaleń Regulaminu lub umowy dotacji. 
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