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UCHWAŁA NR XXX/430/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Świebodzin dotyczącego zadania pn.:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z Gminy Świebodzin na lata 2012-2032” przy udziale
funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze oraz przy udziale środków NFOŚiGW
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady dofinansowania (w formie dotacji) zadań z zakresu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzin przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz przy udziale środków NFOŚiGW
i ze środków budżetu Gminy Świebodzin właścicielom obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy
Świebodzin, na realizację zadania polegającego na usuwaniu z tych obiektów budowlanych wyrobów
zawierających azbest.
2. O jednorazowe dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu
budowlanego.
3. O dofinansowanie może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami
są osoby fizyczne.
4. Dotacja udzielona przez Gminę Świebodzin stanowi realizację Programu pn.: „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z Gminy Świebodzin na lata 2012-2032”.
5. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków NFOŚiGW oraz środków własnych
zabezpieczonych w budżecie Gminy Świebodzin.
§ 2. 1. Kwota dotacji wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż pokrycia
dachowego zawierającego azbest lub innych wyrobów zawierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego
z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania, unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów
zawierających azbest.
2. Dotacja na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu danej nieruchomości może być przyznana
wyłącznie jeden raz.
3. W ramach dotacji nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których
zostanie usunięty materiał zawierający azbest dlatego też dotacja nie może być przeznaczona m.in. na zakup
i montaż nowych pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień i sporządzenia dokumentacji technicznej.
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§ 3. Burmistrz Świebodzina określi wzory umowy i innych dokumentów, które obowiązywać będą osoby
ubiegające się o dotację.
§ 4. Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania stanowi załącznik do uchwały i jest do pobrania na stronie
www.swiebodzin.eu lub w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie.
§ 5. 1. Ubiegający się o dofinansowanie muszą spełnić łącznie następujące warunki:
1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości,
2) nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
3) posiadać zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie zamiaru zmiany pokrycia dachowego lub
pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Świebodzinie w przypadku zmiany konstrukcji dachu,
4) posiadać pisemną zgodę na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości.
2. Wniosek wraz z załącznikami składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kopii dokumentów
stanowiących załączniki do wniosku wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginałów dokumentów w celu
stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.
3. Wniosek może zostać podpisany przez pełnomocnika. W tym przypadku wraz z wnioskiem należy
złożyć pełnomocnictwo.
§ 6. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzone będą przez wykonawcę
wyłonionego przez Gminę Świebodzin zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), po podpisaniu umów z poszczególnymi
wnioskodawcami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej
Wacław Żurakowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/430/2013
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 28 marca 2013 r.
Wniosek o dofinansowanie demontażu* i odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
1. Wnioskodawca: .....................................................................................................................................
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
adres do korespondencji: ..........................................................................................................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu)
telefon ………………………… tytuł prawny do nieruchomości ……………....................................……
(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)
2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zwierających azbest:
.............................................................................................. nr ew. działki .............................
(ulica, nr domu/nr nieruchomości gdzie został / zostanie przeprowadzony demontaż pokrycia dachowego)
3. Rodzaj budynku objętego zmianą pokrycia: ..……………………………………………
4. Rodzaj odpadów: …………………………………………………………………….......
(płyty eternitowe płaskie/faliste, inny odpad)
5. Szacunkowa ilość odpadów do demontażu, transportu i utylizacji: .................................. m2
6. Szacunkowa ilość odpadów do transportu i utylizacji: .............................. m2
7. Termin realizacji zadania od dnia ……………...………. do dnia …………………………
8. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą
.................................................
(data i czytelny podpis)
Załączniki:
1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/działki.
2) Przy zmianie tylko pokrycia dachowego – zgłoszenie ze Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.
3) Przy zmianie konstrukcji dachu – pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.
4) Oświadczenie o prawidłowym zabezpieczeniu i przechowywaniu zdjętego azbestu.
Adnotacje urzędowe:
...................................................................................................................................................................................
* Niepotrzebne skreślić
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Uzasadnienie
W związku z realizacją Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Świebodzin w dniu 31 stycznia 2013r.
tut. Organ wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
o dotację na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzin na lata 20122032”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pismem z dnia 18
lutego 2013r. poinformował o przyjęciu wniosku o dofinansowanie powyższego zadania, w którym
zaplanowano wstępne dofinansowanie w wysokości 95.501 zł co stanowi do 100% kosztów kwalifikowanych
zadania. Celem dalszej realizacji zadania niezbędne jest ustalenie zasad udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu gminy, na usuwanie i unieszkodliwiane wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu
Gminy Świebodzin. Uchwała określa jakie należy spełniać warunki a także jakie są wymagane niezbędne
dokumenty do otrzymania dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

