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UCHWAŁA NR XXXII/339/13
RADY GMINY ŻARY
z dnia 19 września 2013r.
w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Żary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) Rada Gminy Żary uchwala: Zasady dofinansowania ze
środków budżetu Gminy Żary zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary
przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze.
§ 1. Dofinansowanie przedsięwzięć określonych w niniejszej uchwale stanowi realizację:
1) Osiągnięcia celów, o których mowa w "Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032";
2) Osiągnięcia celów, o których mowa w ’’Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Żary" na lata 2012-2032;
3) Poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez likwidację zagrożeń wynikających z nieprawidłowego
użytkowania odpadu.
§ 2. Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest z majątku będącego
w posiadaniu osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego.
§ 3. Dotacji udziela się na:
1) demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest;
2) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie;
3) unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
§ 4. Dofinansowanie 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.
§ 5. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za usuwanie odpadów azbestowych, których odbiór, transport
i utylizację podmiot zlecił we własnym zakresie.
§ 6. W ramach pomocy nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których
zostaną usunięty materiały zawierające azbest.
§ 7. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz środki własne zabezpieczone w budżecie Gminy
Żary.
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§ 8. Kwota dofinansowania może wynieść 100% kasztów kwalifikowanych obejmujących koszty
demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku pod warunkiem zapewnienia uzyskanie tych
środków z WFOŚiGW w Zielonej Górze.
§ 9. Pomoc będzie realizowana, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żary o dotację, przez
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
§ 10. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dofinansowania na zadanie określone w § 3 składają pisemny
wniosek do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym udzielone będzie dofinansowanie, przy
czym zastrzega się, że:
1) Podmioty zamierzające wykonać niniejsze zadanie w roku 2013, powinny złożyć kompletny wniosek
do 31 grudnia 2013r.
2) W przypadku, gdy ilość wniosków, które wpłyną w określonym uchwałą terminie, nie wyczerpie
zabezpieczonych na ten cel środków, Wójt Gminy Żary może wyznaczyć dodatkowy termin składania
wniosków;
3) Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wyczerpania środków;
4) Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w danym roku
budżetowym, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym;
5) W przypadku, jeżeli dofinansowanie jednego podmiotu przekroczy kwotę, 4.000 zł. Wójt Gminy Żary
rozpatrzy wniosek tylko do tej kwoty, natomiast wniosek w pozostałej części przesunie w kolejce na
następny rok, tak aby umożliwić skorzystanie z dofinansowania szerszemu gronu wnioskodawców. Wójt
może odstąpić od tej zasady w przypadku:
a) braku innych wniosków
b) jeśli prace mają być przeprowadzone na jednym budynku i niemożliwe jest podzielenie tych czynności
na etapy rozłożone w czasie, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie przekroczy 6.000 zł.
Zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji, kiedy spełniona jest przesłanka wymieniona w lit. a);
6) Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane, do czasu ich uzupełnienia. Przy czym Wójt może
wyznaczyć nieprzekraczalny termin na uzupełnienie wniosku, pod rygorem pozostawienia go bez
rozpatrzenia.
§ 11. Wójt Gminy Żary odmówi udzielenia dotacji w następujących przypadkach:
a) wniosek nie spełnia wymogów określonych w niniejszej uchwale,
b) wykorzystane zostały środki przeznaczone na ten cel w budżecie Gminy Żary.
§ 12. Zadanie określone niniejszą uchwałą nie będzie realizowane w danym roku budżetowym, jeżeli środki
na ten cel nie zostaną zabezpieczone uchwałą Rady Gminy.
§ 13. Osobie ubiegającej się o dofinansowanie, której wniosek nie został uwzględniony, nie przysługuje
z tego tytułu roszczenie.
§ 14. Po weryfikacji i uznaniu wniosku za kompletny oraz przyjęciu go do realizacji, zawarta zostanie
umowa na dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest.
§ 15. Wójt Gminy Żary określi wzory: wniosku, umowy i innych dokumentów, które obowiązywać będą
osoby ubiegające się o dofinansowanie.
§ 16. Ubiegający się o dofinansowanie muszą spełnić łącznie następujące warunki:
1) Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada
kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania;
2) Nieruchomość musi być ujęta w bazie wyrobów zawierających azbest;
3) Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Żarach zamiaru wykonania prac /dokonane na 30 dni przed
planowanym rozpoczęciem robót/ lub oświadczenie, że do dnia podpisania umowy wnioskodawca
dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest - lub w przypadku rozbiórki budynku czy zmiany wyglądu obiektu pozwolenie na budowę (zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.);
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4) Pisemna zgoda właścicieli na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości.
§ 17. Wykonawcą zadania obejmującego prace wyszczególnione w § 3 będzie uprawniony podmiot
wyłoniony przez Gminę Żary zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych. (Dz.. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm.).
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żary.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Ostrowski

