
UCHWAŁA NR XXVIII/208/12
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 oraz 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 późn. zm.1) ) oraz art. 400 a ust. 1 pkt 8 i pkt 9, art. 403 ust.4, 5 i 6 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.2) ) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się, zasady udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce, ze środków pochodzących z opłat za korzystanie 
ze środowiska i kar pieniężnych wyznaczonych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i o ochronie 
przyrody. 

2. Określa się kryteria wyboru, tryb postępowania oraz sposób rozliczania dotacji celowej do inwestycji 
z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, na terenie gminy Głubczyce tj. na zadania związane 
z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 

§ 2. 1. Dotacja na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest obejmuje zadania związane z: 

1) wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest tj. płyty azbestowo-cementowe płaskie lub płyty 
azbestowo-cementowe faliste; 

2) rozbiórką obiektów budowlanych, których pokrycie dachowe zawiera azbest tj. płyty azbestowo-cementowe 
płaskie lub płyty azbestowo-cementowe faliste. 

2. Dotacja udzielana jest na każdy obiekt budowlany, z którego usuwany jest azbest tj. płyty azbestowo-
cementowe płaskie lub płyty azbestowo-cementowe faliste. 

§ 3. 1. Do otrzymania dotacji uprawnione są: 

1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami obiektów budowlanych lub najemcami lokali (za 
zgodą właściciela); 

2) wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicielami obiektów budowlanych. 

2. Kosztami kwalifikowanymi są wydatki na: demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest tj. 
materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i/lub płyt azbestowo-cementowych 
falistych stanowiących pokrycie dachowe obiektów budowlanych, transport na składowisko odpadów 
niebezpiecznych posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów i ich unieszkodliwienie na 
składowisku. 

3. Kwota dotacji wyliczana jest na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę faktur/rachunków za 
demontaż pokrycia dachowego, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, i stanowi 
50 % ich łącznej wartości, jednak nie więcej niż 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde wyremontowane 
200 m2. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 
154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 
20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i 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 i Nr 249, poz. 1657 
oraz 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, Nr 
178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341.
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4. Dotacja nie obejmuje wnioskodawców, którzy we własnym zakresie dokonali demontażu, utylizacji 
i transportu odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych obiektów budowlanych, do których 
posiadają tytuł prawny. 

§ 4. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest: 

1) przed dokonaniem prac właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości, na których znajduje się azbest, 
winien złożyć wojewodzie lub burmistrzowi zaktualizowaną „Informację o wyrobach zawierających azbest” 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz.31); 

2) przed wykonaniem prac właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości winien w Starostwie 
Powiatowym w Głubczycach w Wydziale Budownictwa i Architektury dokonać zgłoszenia przystąpienia do 
wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub dokonać zgłoszenia rozbiórki 
obiektu budowlanego nie wymagającego pozwolenia na rozbiórkę obiektu, lub uzyskać pozwolenie na budowę 
w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi przebudowa 
obiektu, lub pozwolenie na rozbiórkę w przypadku, gdy nastąpi rozbiórka obiektu wymagającego uzyskania 
pozwolenia na rozbiórkę; 

3) wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest winno być realizowane przez jednostki posiadające odpowiednie pozwolenia. 

2. Podczas realizacji zadania winno się przestrzegać zasady: podmioty uczestniczące w demontażu, transporcie 
i unieszkodliwianiu azbestu działają zgodnie z przepisami i posiadają stosowne zezwolenia związanez gospodarką 
odpadami niebezpiecznymi; odpady zawierające azbest zostały zdeponowane zgodnie z przepisami na 
składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych. 

§ 5. 1. Z wnioskiem o udzielenie dotacji należy wystąpić przed rozpoczęciem prac. 

2. Ubiegający się o uzyskanie dotacji na usuwanie odpadów niebezpiecznych winien złożyć do Burmistrza 
Głubczyc wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami. Do wniosku należy załączyć następujące załączniki: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek; 

2) kserokopię zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głubczycach o zamiarze przystąpienia do wykonania 
robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórki obiektu budowlanego nie 
wymagającego pozwolenia na rozbiórkę obiektu (z informacją o przyjęciu zgłoszenia i nie wniesieniu uwag 
przez ww. organ) lub prawomocne pozwolenie na budowę w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów 
budowlanych zawierających azbest nastąpiła przebudowa obiektu, lub prawomocne pozwolenie na rozbiórkę 
obiektuw przypadku, gdy nastąpiła rozbiórka obiektu; 

3) umowę z wykonawcą na wykonanie zadania, związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest; 

3. Po zakończeniu realizacji prac, należy przedłożyć: 

1) fakturę(-y)/rachunek(-ki) wystawione na nazwisko wnioskodawcy; w fakturze(-rach)/rachunku(-ach) winny 
być wyszczególnione koszty kwalifikowane. Jeżeli na fakturze/rachunku nie jest wyraźnie określony koszt 
kwalifikowany w takim wypadku należy dołączyć dodatkowo wyjaśnienia wystawiającego fakturę/rachunek; 

2) kartę przekazania odpadu; 

3) oświadczenie wykonawcy o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, 
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 

4. Składając kopie dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, dla stwierdzenia 
zgodności kopii z oryginałem. 

5. Wnioski o dotację opiniuje Wydział Komunalno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach, 
a akceptuje Burmistrz Głubczyc. 

6. Wnioski o udzielenie dotacji można składać przez cały rok. 
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7. Po spełnieniu warunków do otrzymania dotacji i wykonaniu usunięcia odpadów niebezpiecznych, zostanie 
zawarta umowa pomiędzy Gminą Głubczyce a wnioskodawcą, który zrealizował przedsięwzięcie - na udzielenie 
dotacji. 

8. Umowa, określać będzie w szczególności: 

1) rodzaj usuwanego materiału zawierającego azbest; 

2) określenie obiektu budowlanego z którego został zdemontowany azbest, 

3) wielkość dotacji; 

4) tryb kontroli wykonania zadania; 

5) określenie warunków rozliczenia dotacji. 

9. Podstawą wypłaty przyznanej dotacji jest potwierdzenie przez pracownika Wydziału Komunalno-
Inwestycyjnego wykonania zadania związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 
Powyższe potwierdzenie sporządzone zostanie w formie protokołu wykonania zadania, związanego z usuwaniem 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, po zgłoszeniu zakończenia prac. 

10. Wypłata dotacji będzie realizowana według kolejności składania kompletnych wniosków, do wyczerpania 
środków przeznaczonych na realizację tego zadania w danym roku. 

11. Zatwierdzona przez Burmistrza Głubczyc dotacja wypłacona będzie na wskazany rachunek bankowy 
ubiegającego się o dotację w terminie do 30 dni, po dokonaniu odbioru zadania. 

12. Wysokość środków na dotacje określana jest corocznie w Uchwale Rady Miejskiej zatwierdzającej budżet. 

13. W razie wyczerpania środków przewidzianych na dotację w roku złożenia wniosków, wszystkie wnioski 
zaległe załatwiane będą w pierwszej kolejności w roku następnym. 

§ 6. Wzory formularzy wynikających z niniejszej uchwały, zostaną określone w Zarządzeniu Burmistrza 
Głubczyc. 

§ 7. Traci moc Uchwała IX/67/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie 
przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z wymianą pokryć dachowych 
zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Kazimierz Naumczyk
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