
UCHWAŁA NR XXV/159/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiślica na realizację 
przedsięwzięć związanych z usunięciem azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych   na terenie 

Gminy Wiślica 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713),  art. 403 ust. 2 oraz ust. 4 
pkt 1 lit. a,  ust 5, w związku  z art. 400a ust. 1 pkt 8  ustawy  z  dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity:  Dz. U. z 2019 r. poz. 1396; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, poz. 1495, poz. 1501, poz. 1527, 
poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087 i poz. 2166 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 695, M. P. 
z 2019 r. poz. 866 i poz. 938.) 

Rada Miejska w Wiślicy uchwala co następuje: 

§ 1.  

Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem  
azbestu z budynków mieszkalnych  oraz  gospodarczych na terenie Gminy Wiślica, w ramach realizacji ,, 
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wiślica”. 

§ 2.  

Zasady udzielania i rozliczania dotacji ustala Regulamin udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Wiślica na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem azbestu z budynków mieszkalnych 
 oraz gospodarczych  na terenie Gminy  Wiślica, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 4.  

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Jacek Gocyk 
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                                 Załącznik do Uchwały  

Nr XXV/159 /2020 

                                 Rady Miejskiej w Wiślicy 

                                 z dnia 25 czerwca 2020 r. 
 

 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiślica na 

realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem azbestu z budynków mieszkalnych oraz 

gospodarczych na terenie Gminy Wiślica.  

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

  
 
      1.Regulamin udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiślica na realizację 

przedsięwzięć związanych z usunięciem azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na 

terenie Gminy Wiślica określa zasady przyznawania dotacji celowej osobom fizycznym  na realizację 

przedsięwzięć związanych  

z usunięciem wyrobów  zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się w gminie 

Wiślica 

 w ramach realizacji ,, Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie  gminy 

Wiślica". 
 
2. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dotacji celowej określona będzie każdorazowo  

w budżecie Gminy Wiślica na dany rok budżetowy. 
 
3.Dofinansowanie dotyczy odbioru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych, kosztów związanych  

z demontażem wyrobów azbestowych, nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem 

nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji 

technicznej. 
 
    4. Ilekroć w Regulaminie udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiślica na realizację 

przedsięwzięć związanych z usunięciem azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na 

terenie Gminy Wiślica jest mowa o: 
 

1) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin udzielenia dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Wiślica na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem azbestu z 

budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica;    

2) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, posiadającą tytuł prawny do 

nieruchomości, obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie gminy Wiślica, która 

złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia związanego z 

usunięciem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości; 

3) wykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący przedsięwzięcie w danym 

roku, na podstawie odrębnej umowy podpisanej z Gminą Wiślica; 

4) dotacji celowej - rozumie się przez to środki z budżetu gminy Wiślica na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na usunięciu azbestu z budynków mieszkalnych oraz 

gospodarczych na terenie Gminy Wiślica; 

5) usunięciu wyrobów zawierających azbest - należy przez to rozumieć demontaż,  odbiór  

wyrobów zawierających azbest, ich transport oraz unieszkodliwianie przez przedsiębiorcę 

zatrudniającego pracowników przeszkolonych w zakresie usuwania azbestu, zgodnie z § 3 

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
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zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 

takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824); 

6) danym roku - należy przez to rozumieć rok, w którym realizowane jest przedsięwzięcie i 

udzielona będzie dotacja; 

7) kosztach kwalifikowanych – koszty demontażu, koszty odbioru, transportu i 

unieszkodliwienia wyrobów zawierających  azbest, w ilości, która była podana we 

wniosku o przyznanie dotacji i została ujęta w umowie dotacji; 

8)  kosztach niekwalifikowanych - należy przez to rozumieć: 

a) koszt robocizny własnej Wnioskodawcy; 

b) wszelkie inne wydatki, a w szczególności poniesione na uzyskanie niezbędnych 

zgłoszeń, uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami; 

c) wydatki poniesione w danym roku na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających  azbest, w ilości przekraczającej tą która była podana we wniosku o przyznanie 

dotacji; 

9) azbeście - ogół minerałów krzemianowych tworzących włókna; 

10) wyrobach zawierających azbest - należy przez to rozumieć każdy wyrób zawierający 

wagowo 0,1% lub więcej azbestu; 

11) przedsięwzięciu - rozumie się przez to usunięcie  azbestu z budynków mieszkalnych 

oraz gospodarczych  na terenie Gminy Wiślica na podstawie wniosków złożonych przez 

wnioskodawców, zakwalifikowanych  do przyznania dotacji; 

 

 

§ 2. Warunki otrzymania dotacji celowej 

 
 

1. O udzielenie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne.  

2. Dotacja celowa przysługuje wnioskodawcom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Wiślica, na której znajdują się wyroby 

zawierające azbest. 
 

3. Dotację celową przyznaje się jednorazowo na kompleksowe usunięcie wyrobów 

zawierających azbest z danej nieruchomości. 
 

4. Realizacja przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, odbywa się w okresie od dnia 

podpisania umowy do  30 września danego roku budżetowego. 
 

5. Dotacja przyznana będzie na podstawie umowy podpisanej pomiędzy wnioskodawcą, a 

Gminą Wiślica  przed realizacją zadania. 
 

6. Dotacja wykorzystana będzie na pokrycie kosztów realizacji zadania. 
 

7. Dotacja celowa przyznawana będzie tylko do ilości azbestu zadeklarowanych we 

wniosku. 
 

8. Kwota dofinansowania wynosi do  100% kosztów kwalifikowanych,  jednak nie więcej 

niż 700 zł/Mg (tona) odpadów zawierających azbest w przypadku demontażu, załadunku, 

odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 
 

9. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które we własnym zakresie wywiozły 

i zutylizowały odpady azbestowe, pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub 

elewacji budynków, do których mają tytuł prawny i nie posiadają w tym zakresie 

dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 1. 
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§ 3. Tryb składania wniosków o udzielenie dotacji celowej 

 
 

1. Warunkiem koniecznym  ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 jest  

złożenie  
w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica wniosku, do którego dołączyć należy: 

1) oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości. W przypadku, gdy wnioskodawca nie 

jest właścicielem obiektu, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody właściciela na 

udzielenie dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia związanego z usunięciem 

wyrobów azbestowych. Natomiast w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich, 

pozostałych właścicieli na realizację zadania.  

2) informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem  Ministra            

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i 

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31); 

3) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest; 

4) kopię zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę 

lub kopię pozwolenia na budowę, dla robót związanych z demontażem lub usuwaniem 

wbudowanych wyrobów zawierających azbest, wydane przez odpowiedni organ 

architektoniczno-budowlany, (gdy dotyczy); 

5) mapa z zaznaczonym budynkiem –miejscem występowania wyrobów zawierających azbest 

(w przypadku demontażu); 

6) kolorowe zdjęcie obiektu budowlanego, z którego planowane jest usunięcie wyrobów 

zawierających azbest (w przypadku demontażu). 

 

 2. Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 30 kwietnia każdego roku w Urzędzie 

Miasta i Gminy Wiślica. W roku 2020 termin składnia wniosków ustala się do 30 lipca. 

3. W roku 2020, dopuszczone zostają wnioski złożone przez wnioskodawców w roku 2019, 

uzupełnione o niezbędne oświadczenia wymienione w § 3 Regulaminu. 

4.Wnioski złożone w roku 2019 zostaną rozpatrzone, jako pierwsze. 

 

 

§ 4. Tryb rozpatrywania i kwalifikowania wniosków 

 
 

1. W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku dokonuje się jego weryfikacji pod 

względem formalnym i merytorycznym. 

2. W celu weryfikacji wniosku można przeprowadzić wizję w terenie w zakresie 

występowania wyrobów zawierających azbest na nieruchomości objętej dotacją oraz 

zgodności wniosku ze stanem faktycznym. 

3. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności stanowią podstawę do ubiegania się o 

dotację ze środków budżetu Gminy Wiślica. 

4. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do 

uzupełnienia, pozostaną bez rozpatrzenia. Termin uzupełnienia wniosku to 7 dni od 

momentu odebrania wezwania do uzupełnienia. 

5. Po weryfikacji wniosków: 
 

1) tworzy się listę wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji, zgodnie z datą 

wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica (aż do wyczerpania środków 

finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie na dany rok budżetowy). 
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2) wnioskodawcy, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale nie otrzymali 

dotacji na dany rok budżetowy z powodu wyczerpania środków finansowych zostaną 

wpisani na listę rezerwową, która realizowana będzie w pierwszej kolejności w 

następnym roku budżetowym. 
 

3) informuje się telefonicznie wnioskodawców o podjętych ustaleniach i sposobie 

rozpatrzenia ich wniosków. 
 

4) kolejność na listach jest zgodna z kolejnością wpływu wniosków o udzielenie dotacji  do 

Urzędu Miasta i Gminy Wiślica. 
 

4. Gmina Wiślica z wnioskodawcami, którzy spełniają warunki określone niniejszą 

uchwałą, zawiera umowę o udzielenie dotacji celowej obejmującą elementy określone 

obowiązującą ustawą o finansach publicznych. 

 

  

§ 5. Tryb udzielania dotacji celowej 

  
 

1. Pozytywna weryfikacja wniosku przez Gminę Wiślica będzie podstawą do podpisania 

umowy o udzielenie dotacji celowej między Gminą Wiślica, a wnioskodawcą. 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica określi w drodze zarządzenia wzory wniosków, umów 

i oświadczeń obowiązujących przy ubieganiu się o dotację. 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁU NR XXV/159/2020

RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

Z DNIA 25.06.2020R.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiślica
na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem azbestu z budynków mieszkalnych oraz
gospodarczych na terenie Gminy Wiślica

Niniejszy projekt uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów zadania związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wiślica. Konieczność usuwania
azbestu wynika już z wcześniej uchwalonego Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Wiślica, gdzie zostały określone ogólne
mechanizmy oraz zasady pomocy której Gmina zamierza udzielić osobom fizycznym
decydującym się na usunięcie wyrobów zawierających azbest
z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

W celu dokładniejszego określenia szczegółowych zasad dofinansowania usuwania
i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz warunków, jakie należy spełnić, aby
otrzymać dofinansowanie, opracowany został ,,Regulamin udzielenia dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Wiślica na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem azbestu
z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i zasadne.
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