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UCHWAŁA NR IX/66/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetowych na usuwanie materiałów budowlanych 
zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych 

na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dotacji ze środków budżetu gminy z przeznaczeniem na 
usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych” 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

2. Środki budżetu gminy, o których mowa w ust. 1 pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 
i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska. 

3. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy. 

§ 2. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie dotacji stanowiących pomoc de minimis, 
pomoc de minimis w rolnictwie, przepisy § 1 ust. 2 i § 9 załącznika do uchwały tracą moc z dniem 01.01.2014r. 

§ 3. Traci moc pkt. 8 załącznika do uchwały Nr XXXVI/329/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 
2009 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy 
Pińczów 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wejdzie 
w życie po upływie 14 dni od opublikowania. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr IX/66/11

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 25 maja 2011 r.

Regulamin przyznawania dotacji ze środków budżetu gminy z przeznaczeniem na usuwanie materiałów 
budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania podmiotom określonym w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 ze zm.) dotacji z budżetu Gminy 
Pińczów na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych 
i innych. 

2. Dodatkowe warunki i tryb przyznawania dotacji, jeśli stanowiłyby pomoc publiczną, określa § 12. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) dotacjach – rozumie się przez to wypłatę środków budżetu Gminy na refundację kosztów poniesionych 
w związku z realizacją zadań wymienionych w § 1 udzieloną zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

2) wnioskodawcy – rozumie się przez to podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji, 

3) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. 

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji 

§ 3. 1. Dotację mogą uzyskać podmioty wymienione w §1 ust. 1 Regulaminu, które spełniają łącznie 
następujące warunki: 

1) zamieszkują na terenie Gminy Pińczów, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych lub 
przedsiębiorców – gdy prowadzą działalność lub mają siedzibę na terenie Gminy Pińczów, 

2) posiadają tytuł prawny do nieruchomości, w której zamierzają prowadzić działalność związaną z realizacją 
przedsięwzięć, na jakie udzielane są dotacje, 

3) spełniają wymogi określone odrębnymi przepisami szczególnymi a w szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) i ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) 

2. Dotacje udzielane są jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed realizacją zadania wymienionego 
w § 1 i stanowią refundację kosztów poniesionych w związku z realizacją tego zadania. 

§ 4. Wysokość jednej dotacji wynosić będzie maksymalnie 1500 zł brutto. 

Rozdział 3.
Kryteria wyboru inwestycji 

§ 5. 1. Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 czerwca każdego roku. 

2. Dotacja będzie udzielana podmiotom wymienionym w §1 ust. 1 Regulaminu w kolejności składania 
wniosków z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają budynki mieszkalne, następnie gospodarcze i inne. 

§ 6. w 2011 roku zostaną zweryfikowane wnioski z roku 2010 i 2011 złożone przed wejściem w życie 
niniejszej uchwały z uwzględnieniem kolejności ich składania. 

Rozdział 4.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji 

§ 7. 1. W celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć wniosek ze 
wskazaniem przedsięwzięcia, na które ma być udzielona dotacja. 
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2. Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie dotacji powinien zawierać następujące dane Wnioskodawcy: 

1) w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, adres zameldowania potwierdzone kserokopią dowodu 
osobistego, 

2) w przypadku osoby prawnej, wspólnoty mieszkaniowej lub przedsiębiorcy – nazwę, dane rejestrowe 
i siedzibę, 

3) oznaczenie nieruchomości, w której ma być realizowane przedsięwzięcie, na które ma być udzielona dotacja 
oraz aktualny dokument (nie starszy niż 3 miesiące) potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, 

4) umowę zawartą z firmą posiadającą zezwolenie na demontaż i transport materiałów zawierających azbest 

§ 8. 1. Umowa o przyznanie dotacji określa: 

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

2) wysokość udzielanej dotacji i tryb płatności, 

3) tryb kontroli wykonania zadania 

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 

5) zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu kwoty otrzymanej tytułem dotacji w przypadkach opisanych w ust. 
2 oraz termin i sposób zwrotu kwoty. 

2. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), 

2) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. 

§ 9. 1. Wnioski o zawarcie umowy o udzielenie dotacji rozpatruje Burmistrz w kolejności ich wpływu 
z zastrzeżeniem § 5. 

2. Burmistrz odmawia zawarcia umowy, jeżeli wniosek o zawarcie umowy nie spełnia wymogów określonych 
w § 7 ust. 2, a braków tych nie usunięto w wyznaczonym terminie pomimo wezwania. 

3. Po zawarciu umowy i realizacji przedsięwzięcia, na które ma być udzielona dotacja Wnioskodawca składa 
wniosek o wypłatę dotacji. 

4. W związku z rozpatrywaniem wniosku z ust. 3 upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie 
stwierdzają w drodze oględzin wskazanej we wniosku nieruchomości, czy przedsięwzięcie zrealizowane jest 
prawidłowo. 

5. Pozytywny wynik oględzin jest warunkiem wypłaty dotacji. 

6. Dotacje wypłacane są przelewem na wskazany rachunek bankowy lub na żądanie Wnioskodawcy wypłacane 
gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie w terminie 21 dni. 

§ 10. Wniosek o wypłatę dotacji powinien zawierać: 

1) w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, adres zameldowania Wnioskodawcy potwierdzone kserokopią 
dowodu osobistego, osobistego a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, osoby prawnej lub przedsiębiorcy – 
nazwę, dane rejestrowe i siedzibę, 

2) datę i numer zawartej umowy o dotację, 

3) oznaczenie nieruchomości, w której zrealizowane zostało przedsięwzięcie, na które wypłacona ma być dotacja 
oraz aktualny dokument (nie starszy niż 3 miesiące) potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, 

4) oryginały faktur lub rachunków potwierdzające poniesione wydatki na realizację tego przedsięwzięcia 
z wyszczególnieniem ceny – dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać osobę z pkt 1, 

5) informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych przeznaczonych na sfinansowanie przedsięwzięcia, 

6) określenie, czy wypłata dotacji ma nastąpić przelewem na wskazany rachunek bankowy, czy gotówką do rąk 
Wnioskodawcy, 

7) kopię zgłoszenia robót budowlanych (oryginał do wglądu), 
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8) kopię karty przekazania odpadu (oryginał do wglądu) 

§ 11. Gmina Pińczów nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia 
dachowego. 

Rozdział 5.
Warunki i tryb przyznania dotacji jako pomocy publicznej 

§ 12. Jeśli przyznawana dotacja po stronie wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną, w rozumieniu art. 
107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (j.t. Dz. Urz. UE seria C, nr 115 z 09 maja 2008r.) 
warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotację jest dodatkowo: 

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

a) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L z 2006r. nr 379, poz. 5) 

b) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z 20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 
Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE seria L, nr 
337, s. 35 z 21 grudnia 2007r.) 

2) przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze 
zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) 
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Uzasadnienie

Przyjęcie Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu gminy z przeznaczeniem na usuwanie materiałów 
budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych związane jest 
z możliwością udzielania dotacji ze środków budżetu gminy, jaką od tego roku daje Prawo ochrony środowiska. 
Zgodnie z art. 403 ust. 4- 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 25, 
poz. 150 ze zm.) finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej podmiotom, 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi jest możliwe po przyjęciu przez radę gminy uchwały określającej kryteria 
wyboru inwestycji, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia. 


