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Projekt Nr BRM.0006
z dnia

2019

2019

UCHWALA NR
.
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia

2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji,
polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń

Na podstawie art. 7 ust. l pkt l , art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
(t. j.
Dz. U.
z 2019 r.
poz. 506), art. 400a
ust. 1 pkt 8 i 9 , art. 403 ust. 2 i ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
Rada Miasta Ustroń uchwala:
§1.
Regulamin udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
Traci moc uchwała nr VIIIlOl/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta

AilloKAT
Ale~Sikom
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Załącznik Nr l do uchwały Nr

.

Rady Miasta Ustroń
z dnia

.

Regulamin udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń
§1.

Celem dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta Ustroń na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska jest ograniczenie zagrożeń związanych z emisją włókien azbestu z wyrobów
i materiałów użytych w budownictwie poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
§ 2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Inwestorze - rozumie się przez to podmiot wymieniony wart. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396), będący właścicielem
nieruchomości lub obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Miasta Ustroń.
2. Programie - rozumie się przez to "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta
Ustroń na lata 2015 - 2032".
3. Urzędzie Miasta - rozumie się przez to Urząd Miasta Ustroń.
4. Wykonawcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę uprawnionego do świadczenia usług z zakresu
usuwania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami
przepisów odrębnych.
I.

Kryteria wyboru inwestycji do wsparcia w formie dotacji celowej
§ 3.

l. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji dla inwestycji w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń.
2. Dotacją objęte są koszty dotyczące następujących zakresów prac:
a) demontaż wyrobów zawierających azbest;
b) odbiór wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych;
c) transport wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia;
d) unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na
składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.
3. Warunkiem uzyskania dotacji jest usunięcie materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości
Inwestora z jednoczesnym jej unieszkodliwieniem. Dotacji nie podlegają prace polegające na odbiorze,
demontażu, bądź transporcie jeśli efektem końcowym nie będzie unieszkodliwienie materiałów zawierających
azbest.
4. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dofinansowania określona będzie w planie wydatków
budżetu na dany rok budżetowy.
5. Dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych przez Inwestorów, którzy we własnym zakresie wykonali
prace i usunęli wyroby zawierające azbest.
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6. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu nowych materiałów budowlanych.
7. Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania jest kolejność zgłoszeń Wniosków.
II.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
§ 4.

l. Inwestor w celu uzyskania dotacji ze środków budżetu Miasta Ustroń, składa w Urzędzie Miasta wniosek
(według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu).
2. Do wniosku inwestor jest zobowiązany dołączyć:
a) aktualny na dzień składania wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
b) w przypadku gdy tytuł do nieruchomości posiada kilka osób - zgodę wszystkich współwłaścicieli,
c) kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż wyrobów zawierających azbest lub miejsc
składowania wyrobów zawierających azbest.
3. Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza na stronie internetowej Miasta, w prasie lokalnej oraz na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta nabór wniosków o udzielenie dotacji oraz oznacza termin w którym inwestor jest
zobowiązany złożyć wniosek o przyznanie dotacji.
4. Realizacja wniosków odbywać się będzie wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania rocznego limitu
środków finansowych przeznaczonych na zadanie w uchwale budżetowej.
5. Wnioski nierozpatrzone w danym roku kalendarzowym, ze względu na wyczerpanie zaplanowanych
środków finansowych w budżecie, będą rozpatrywane sukcesywnie w latach kolejnych zgodnie z kolejnością
wpływu.W przypadku zmiany właściciela nieruchomości objętej wnioskiem, wniosek będzie realizowany pod
warunkiem jego podtrzymania przez nowego właściciela.
6. W trakcie rozpatrywania wniosków dokonywana jest weryfikacja wniosków pod względem formalnym
i merytorycznym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub innych wad wniosku Wnioskodawca
zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek nie uzupełniony
pozostawiony będzie bez rozpatrzenia.
7. Pozytywne rozpatrzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcia umowy pomiędzy Miastem Ustroń
a Inwestorem o udzielenie dotacji. Umowa zawierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy Miasto Ustroń
posiada w danym roku budżetowym środki finansowe przeznaczone na dotację.
III.

Pomoc de minimis
§ 5.

I. W przypadku gdy dotacja, o której mowa w § 3 dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do
prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności podstawowej w zakresie produkcji rolnej, stanowi ona
pomoc de minimis, ajej udzielenie następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej
(UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1.) lub stanowi pomoc de minimis
w rolnictwie, a udzielenie takiego dofinansowania następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej
(UE) Nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 9 z późno zm ..).
2. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis zobowiązany jest do
dostarczenia wraz z wnioskiem:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określany jest w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późno zm.).
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3. Wnioskodawca
ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej
rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

pomoc

de minimis

w rolnictwie

lub

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających
go lat podatkowych,
albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie i/lub rybołówstwie, których zakres
określany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych
przez podmioty ubiegające się o pomoc w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

IV.

Sposób rozliczenia dotacji celowej
§ 6.
1. Rozliczenie

dotacji odbywa się na podstawie umowy.

2. Przy obliczaniu
wysokości
dotacji uwzględnione
będą
Wnioskodawcę za działania zrealizowane po zawarciu umowy.
3. Kosztami
kwalifikowanymi
są wyłącznie
i utylizację materiałów zawierających azbest.
4. Koszty kwalifikowane

wydatki

ustalane będą na podstawie

5. W terminie do 14 dni od zrealizowania
środków budżetu Miasta Ustroń, Wnioskodawca

koszty

poniesione

kwalifikowane

poniesione

na

odbiór,

faktur wystawionych

demontaż,

przez

transport

na rzecz Inwestora.

przedsięwzięcia
objętego Umową,
przedkłada następujące dokumenty:

celem wypłaty

dotacji ze

a) oryginał
faktur
V A T obejmujących
koszty
kwalifikowane,
wystawionych
przez przedsiębiorcę
wykonującego demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, które po skopiowaniu
i adnotacji o wysokości przyznanej dotacji podlegają zwrotowi Inwestorowi;
b) "Informację o wyrobach zawierających azbest", sporządzoną zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki
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) wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Rozporządzenia;
c) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz
o oczyszczeniu
terenu
z pyłu
azbestowego,
z zachowaniem
właściwych
przepisów
technicznych
i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania
i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późno zm.),
d) kopię karty przekazania

odpadów na składowisko

odpadów niebezpiecznych.

6. Kwota dotacji wyliczana jest na podstawie przedstawionych
przez Inwestora faktur za wykonanie prac,
o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu i stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych,
jednak
nie więcej niż:
a) 800,00 zł za 1 Mg
i unieszkodliwienia,

(tonę)

odpadów

zawierających

b) 600,00 zł za l Mg (tonę) odpadów zawierających
7. Miasto Ustroń ma możliwość
wyrobów zawierających azbest.

kontroli
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azbest

w przypadku

azbest w przypadku
prawidłowości

ich

ich transportu
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transportu
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Załącznik do Regulaminu
z dnia
nr wniosku

2019 r.

.

/nadaje Urząd!
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Ustroń
l.

Informacja

na usunięciu

o Wnioskodawcy:

Imię i Nazwisko

.

Adres zamieszkania:
ulica

nr domu

kod pocztowy
nr telefonu

.

miejscowość
.

.

seria i nr dowodu osobistego

.

PESEL

NIP

.

Inwestor jest przedsiębiorcą : TAK / NIE*
2.

Lokalizacja wyrobów zawierających

azbest:

ulica

nr domu

nr ewidencyjny działki

.

.

Inwestor prowadzi działalność gospodarczą na terenie planowanej modernizacji:
TAK/NIE*
Inwestor prowadzi działalność podstawową w zakresie produkcji rolnej: TAK / NIE*
3. Obiekt, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest:
a) budynek mieszkalny jednorodzinny,
b) budynek mieszkalny wielorodzinny,
c) budynek użyteczności publicznej,
d) budynek gospodarczy,
e) budynek garażowy,
t) altana działkowa,

g) inne

.

4. Rodzaj wyrobów zawierających

azbest:

a) płyty eternitowe faliste,
b) płyty,
c) okładziny ścian
d) elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń itp.
e) inne (podać jakie)
5. Zakres przewidywanych

.
prac:
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a) demontaż,
.................

transport
m+lub kg

i utylizacja

wyrobów

zawierających

azbest

szacowana

ilość

b) transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomości - szacowana ilość
................ m- lub kg
5.

Planowany

termin

dokonania

prac

objętych

wnioskiem

(miesiąc):

6. Kwotę dofinansowania proszę przekazać na następujący numer rachunku bankowego:

Oświadczam, że:
- zapoznałem/łam się z Regulaminem udzielenia dotacji celowej na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń.
- na podstawie art.7 ust 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora,
którym jest Miasto Ustroń z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń moich danych osobowych
zbieranych dla potrzeb rozpoznania wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy o udzielenie dotacji ze
środków budżetu Miasta Ustroń na realizację inwestycji w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Zostałem/łam poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych we wniosku jest Miasto Ustroń z siedzibą
w Ustroniu, ul. Rynek 1,43-450 Ustroń zwane dalej "Administratorem".
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych iodol@odo.ustron.pl .
3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest realizacja umowy pomiędzy Panem/Panią
a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku oraz
realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie
umowy i realizacja Umowy będą niemożliwe.
6. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. Posiada Pan!Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

przez Administratora

11. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania .
.............................

, dnia

przysługuje

wobec Pana!Pani

.
podpis wnioskodawcy

*niewłaściwe skreślić
Załączniki:
l. Aktualny na dzień składania wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
2. W przypadku gdy tytuł do nieruchomości posiada kilka osób - zgodę wszystkich współwłaścicieli.
3. Kolorowe zdjęcia obiektów (w przypadku gdy nie była składana ankieta).
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4. Zaświadczenia o pomocy de minimis o których mowa w § 5 ust. 2 lit. a, b oraz ust. 3 lit. a, b Regulaminu
udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbet z terenu Miasta Ustroń.
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