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UCHWAŁA NR X/61/11
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadania 
związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowe Ostrowy 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 
21,  poz.  113, Nr  117,  poz.  679, Nr  134,  poz.  777  i Nr  149,  poz.  887)  oraz  art.  403  ust.  4 i  5 ustawy  z dnia  27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, 
Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, 
poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, 
poz. 1498, Nr 29, poz. 1657; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, 
poz. 695, Nr 152, poz. 897) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W  celu  zmniejszenia  uciążliwości  dla  mieszkańców  i osiągnięcia  poprawy  stanu  środowiska  poprzez 
przyspieszenie  procesu  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  i ich  odpowiedniego  zagospodarowania, 
z budżetu Gminy Nowe Ostrowy mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania 
związanego  z usuwaniem  azbestu  i wyrobów  zawierających  azbest  z nieruchomości  znajdujących  się  na  terenie 
Gminy Nowe Ostrowy. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest – rozumie się przez to: 

a) dla materiałów wbudowanych w obiekt: 

 demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest, 

 transport odpadów do miejsca unieszkodliwienia, 

 unieszkodliwienie  poprzez  składowanie  odpadów  niebezpiecznych  na  uprawnionym  składowisku  lub 
utylizacja azbestu przez uprawniony zakład. 

b) dla materiałów zalegających na terenie nieruchomości: 

 transport odpadów do miejsca unieszkodliwienia, 

 unieszkodliwienie  poprzez  składowanie  odpadów  niebezpiecznych  na  uprawnionym  składowisku  lub 
utylizacja azbestu przez uprawniony zakład. 

2) Wnioskodawcy – rozumie się przez to podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji celowej. 

3. Dotacje celowe mogą być udzielane: 

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osobom fizycznym, 

b) wspólnotom mieszkaniowym, 

c) osobom prawnym, 

d) przedsiębiorcom. 

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

4. Dotację  celową  mogą  uzyskać  podmioty,  które  posiadają  tytuł  prawny  do  nieruchomości,  w której 
zamierzają prowadzić działalność związaną z realizacją zadania określonego w § 1 ust. 1. 
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5. Dotacja celowa nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych materiałów, które zastąpią 
zdemontowane wyroby zawierające azbest oraz kosztu uzgodnień i sporządzenia dokumentacji technicznej. 

6. Udzielenie dotacji celowej na zadanie określone w § 1 ust. 1 przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu 
budowlanego. 

7. Demontaż,  transport  i unieszkodliwienie  azbestu  i wyrobów  zawierających  azbest  może  być  realizowane 
wyłącznie  przez  przedsiębiorców  (wyspecjalizowane  firmy)  posiadających  przewidziane  przepisami  prawa 
stosowne uprawnienia. 

8. Udzielenie  dotacji  celowej  nie obejmuje podmiotów, które we własnym zakresie  dokonały demontażu  lub 
transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. 

9. Dodatkowe  warunki  i tryb  udzielania  dotacji  celowej,  jeśli  stanowiłaby  pomoc  publiczną,  określa  §7 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa. 

2. Dotacja  celowa  może  być  udzielona  dla  podmiotów  określonych  w §  1 ust.  3 niniejszej  uchwały  do 
wysokości 100%, jednak nie więcej niż 3 000 zł. 

§ 3. 1. Podmioty  ubiegające  się  o udzielenie  dotacji  celowej  na  zadanie  określone  w §  1 ust.  1 niniejszej 
uchwały składają pisemne wnioski. 

2. Wnioski  o udzielenie  dotacji  celowej  składa  się  Wójtowi  Gminy  Nowe  Ostrowy  do  dnia  31  maja  roku 
budżetowego, w którym będzie udzielona dotacja. W roku 2011 wnioski należy składać do dnia 30 września 2011 
r. 

3. Wnioski o udzielenie dotacji celowej rozpatruje Wójt Gminy Nowe Ostrowy wg kolejności ich wpływu, aż 
do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w danym roku budżetowym. 

4. Wójt Gminy Nowe Ostrowy odmawia udzielenia dotacji celowej w przypadku złożenia wniosku, który nie 
spełnia wymagań, które zostaną ustalone w stosownym zarządzeniu Wójta Gminy Nowe Ostrowy , a jego braków 
nie usunięto w wyznaczonym terminie pomimo wezwania. 

5. O  udzieleniu  lub  odmowie  dotacji  celowej  i terminie  podpisania  umowy  Wnioskodawca  zostanie 
poinformowany pisemnie. 

6. Wnioskodawca, który nie zawarł umowy w danym roku budżetowym, będzie mógł się ubiegać o udzielenie 
dotacji celowej w kolejnym roku, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 4. Dotacja  celowa udzielana  jest  jednorazowo, po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej 
umowy,  zawartej  przed  realizacją  zadania  określonego  w §  1 ust.  1 niniejszej  uchwały,  pomiędzy  podmiotami 
określonymi  w §  1 ust.  3 niniejszej  uchwały,  a Gminą  Nowe  Ostrowy,  reprezentowaną  przez  Wójta  Gminy 
określającą w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania; 

2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności; 

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego; 

4) tryb kontroli wykonywania zadania; 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji; 

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 

§ 5. 1. Podstawą  rozliczenia  dotacji  celowej  będą  udokumentowane  koszty  inwestycji  (faktury,  rachunki). 
W celu  rozliczenia  inwestycji  Gmina  Nowe  Ostrowy  zastrzega  sobie  prawo  dokonania  kontroli  faktycznego 
wykonania inwestycji. 

2. Dotacji  celowej  podlegają  tylko  te  zadania,  które  są  realizowane  po  dniu  zawarcia  umowy,  tzn.  przed 
przystąpieniem do prac. 

3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 
podlega zwrotowi w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 
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§ 6. Wójt Gminy Nowe Ostrowy określa wzory: wniosku, umowy  i innych dokumentów, które obowiązywać 
będą podmioty ubiegające się o dotację celową. 

§ 7. 1. Jeśli  udzielana dotacja po  stronie Wnioskodawcy  stanowić będzie pomoc publiczną w rozumieniu  art. 
107  ust.  1 Traktatu  o Funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  (t.j.  Dz.  Urz.  UE  seria  C,  Nr  115  z 9.05.2008  r.), 
warunkiem rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji celowej jest dodatkowo: 

1) spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności, w: 

a) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L Nr 379, poz. 5 z 28.12.2006 r.), 

b) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 875/2007 z 24.07.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) 
w odniesieniu  do  pomocy  w ramach  zasady  de  minimis  dla  sektora  rybołówstwa  i zmieniające 
rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE seria L, Nr 193, s. 6 z 25.07.2007 r.), 

c) rozporządzeniu  Komisji  (WE)  Nr  1535/2007  z 20.12.2007  r.  w sprawie  stosowania  art.  87  i 88  Traktatu 
(WE) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE seria L, Nr 337, s. 35 
z 21.12.2007 r.). 

2) przedłożenie  przez  Wnioskodawcę  dokumentów  i informacji  określonych  w art.  37  ust.  1 i  ust.  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.),  w rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z 29.03.2010  r.  w sprawie  zakresu  informacji 
przedstawianych  przez  podmiot  ubiegający  się  o pomoc  de  minimis  (Dz.  U.  Nr  53,  poz.  311  ze  zm.)  oraz 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające 
się o pomoc de minis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810 ze zm.). 

2. W  zakresie,  w jakim  niniejsza  uchwała  przewiduje  udzielenie  dotacji  stanowiących  pomoc  de  minimis, 
pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie, przepisy § 1 ust. 9 i § 7 uchwały tracą moc 
z dniem 1.01.2014 r. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

Mirosław Dębicki


