
UCHWAŁA NR XXIII/245/2020 
RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Oleśnicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., 
poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 i ust. 6 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 z późn. zm.) 

Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Oleśnicy, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/267/2013 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie 
trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na usuwanie azbestu (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013r., 
poz. 4234 ze zm.). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Oleśnicy 

 
 

Aleksander Chrzanowski 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E8F90422-4D5C-4596-96A9-D342EDFF1320. podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XXIII/245/2020 
 Rady Miasta Oleśnicy 

 z dnia 30 listopada 2020r. 
 
 
 
 
 
 

Zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Oleśnicy 

 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
1. Gmina Miasto Oleśnica udziela z budżetu miasta dotacji celowej na sfinansowanie kosztów zadania 

związanego z gospodarką odpadami niebezpiecznymi, polegającego na usuwaniu azbestu z terenu 
miasta Oleśnicy, obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie 
(składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych) wyrobów zawierających azbest. 

2. Ilekroć w zasadach jest mowa o: 
1) Bazie Azbestowej – należy przez to rozumieć udostępnione przez Ministerstwo Rozwoju 

narzędzie informatyczne do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dostępne dla wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego, do którego wprowadzane są dane pochodzące od właścicieli i użytkowników 
nieruchomości, na których są wykorzystywane wyroby zawierające azbest; 

2) wyrobach zawierających azbest – należy przez to rozumieć jakiekolwiek produkty zawierające 
azbest, które z chwilą zaprzestania ich użytkowania przez ich posiadacza, stają się odpadami 
zawierających azbest, zaliczanymi do odpadów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

3) zadaniu – należy przez to rozumieć działania polegające na usunięciu azbestu z terenu miasta 
Oleśnicy, obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie (składowanie na 
składowiskach odpadów niebezpiecznych) wyrobów zawierających azbest; 

4) zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę składającą zgłoszenie o zamiarze przystąpienia 
do realizacji zadania; 

5) dotowanym – należy przez to rozumieć ostatecznego odbiorcę korzyści – osobę, która ubiega się 
o dotację z tytułu usunięcia wyrobów zawierających azbest; 

6) dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Oleśnica; 
7) zgłoszeniu o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania – należy przez to rozumieć formularz 

zgłoszenia wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszych zasad; 
8) wniosku o wypłatę dotacji– należy przez to rozumieć formularz wniosku wg wzoru określonego 

w załączniku nr 2 do niniejszych zasad wraz z kompletem dokumentów potwierdzających 
wykonanie zadania; 

9) nieruchomości– należy przez to rozumieć część powierzchni ziemskiej stanowiącą odrębny 
przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich 
budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot 
własności; 

10) działce – należy przez to rozumieć podstawową jednostkę przestrzenną rodzinnego ogrodu 
działkowego, której powierzchnia nie może przekraczać 500 m2, służącą zaspokajaniu potrzeb 
działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji. 
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3. Dotacja na daną nieruchomość lub działkę może być przyznana tylko raz. 
4. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych 

bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania). 
5. Zadania powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj. posiadać wszystkie 

wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia. 
6. Wysokość środków finansowych na dotacje określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy. 
7. Dotujący nie udzieli dotacji z uwagi na: 

1) wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasta 
Oleśnicy; 

2)  brak przedłożenia kompletnego zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania lub 
wniosku o wypłatę dotacji; 

3) wycofanie złożonego zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania, wniosku o 
wypłatę dotacji lub odmowę podpisania umowy o dotację; 

4) niespełnienie warunków udzielenia dotacji określonych w niniejszych zasadach; 
5) posiadanie przez zgłaszającego zaległości finansowych w podatkach i opłatach wobec Gminy 

Miasta Oleśnicy. 
 

Osoby uprawnione do otrzymania dotacji oraz wysokość dotacji 
 

§ 2. 
1. O udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 mogą ubiegać się osoby fizyczne, wpisane przez 

Burmistrza Miasta Oleśnicy do Bazy Azbestowej: 
1) będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości wykorzystywanych na 

cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
2) uprawnione do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa 

do działki; 
- w granicach administracyjnych miasta Oleśnicy. 

2. W przypadku współwłasności (w tym współwłasności małżeńskiej) do złożenia zgłoszenia o 
zamiarze przystąpienia do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a 
dotacja może być udzielona tylko jednemu, tj. zgłaszającemu. 

3. Stan prawny nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest musi być 
uregulowany. 

4. Dotacji udzielana będzie w wysokości 100% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów 
demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, w 
maksymalnej wysokości do: 
1) 2,00 zł brutto za każdy usunięty 1 kg wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, 

w przypadku wykonania łącznie czynności demontażu, zbierania, transportu oraz 
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest; 

2) 1,50 zł brutto za każdy 1 kg wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, w 
przypadku wykonania łącznie czynności zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest. 

 
Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

 
§ 3. 

1. Dotacja obejmuje tylko koszty kwalifikowane określone w ust. 3, poniesione po dacie zawarcia 
umowy o udzielenie dotacji. 

2. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę zapłaty na podstawie faktury, rachunku lub 
równoważnego dokumentu księgowego. 
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3. Dotacja może być udzielona na finansowanie kosztów kwalifikowanych, to jest kosztów 
demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 

4. Prace, o których mowa w ust. 3 realizować mogą wykonawcy spełniający szczegółowe przepisy 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649; z 2010r., Nr 162, poz. 1089), natomiast 
transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest mogą wykonać podmioty posiadające 
zezwolenia wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach. 

5. Dotacja nie może być udzielona na pokrycie kosztów (koszty niekwalifikowane) takich jak koszty 
zakupu materiałów i wykonania nowych pokryć dachowych lub elewacji. Dotacja nie obejmuje 
również kosztów wykonania dokumentacji technicznej. 

 
Tryb postępowania o udzielenie dotacji 

 
§ 4. 

1. Informacja o naborze określająca w szczególności sposób, miejsce i termin składania zgłoszeń, 
będzie podawana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miasta w Oleśnicy, a także poprzez inne kanały informacyjne obsługiwane przez Urząd 
Miasta Oleśnicy. 

2. Ubiegający się o dotację składa do Burmistrza Miasta Oleśnicy zgłoszenie o zamiarze 
przystąpienia do realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1. 

3. W danym roku budżetowym rozpatrywane będą tylko te zgłoszenia, w których termin realizacji 
zadania nie przekracza dnia 30 listopada danego roku budżetowego. 

4. Do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania należy dołączyć następujące 
dokumenty, odpowiednio: 

1) pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli (w tym również współmałżonków)/małżonka 
uprawnionego do korzystania z działki na usunięcie wyrobów zawierających azbest, a także na 
wypłatę dotacji jednemu, wskazanemu imiennie 
właścicielowi/współwłaścicielowi/uprawnionemu do korzystania z działki na podstawie prawa 
do działki w rodzinnych ogrodach działkowych, posiadającemu odpowiednie pełnomocnictwa; 

2) kopię zgłoszenia robót budowlanych złożonego do właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej, wobec którego organ ten nie wniósł sprzeciwu w terminie 21 dni 
od dnia doręczenia zgłoszenia zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub kopię pozwolenia na 
budowę w przypadkach przewidzianych prawem; 

3) oświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu przez organ architektoniczno-budowlany do 
zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2; 

4) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny uprawniający do korzystania z działki (jeżeli 
dotyczy); 

5) dokumentację fotograficzną danego obiektu budowlanego lub odpadów azbestowych wolno 
zdeponowanych przed realizacją zadania. 

5. Po złożeniu zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania, zostanie przeprowadzona 
wizja lokalna przez przedstawicieli Urzędu Miasta Oleśnicy, z której sporządzony zostanie 
protokół. Wizja lokalna ma na celu weryfikację zgłoszenia pod kątem spełnienia warunków 
przyznania dotacji. 

6. Zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania rozpatrywane będą i weryfikowane pod 
względem formalnym i merytorycznym według kolejności złożenia kompletnych zgłoszeń. 

7. W przypadku gdy zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania będzie niekompletne, 
zgłaszający zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni liczonych od dnia 
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doręczenia wezwania. Brak uzupełnienia w tym terminie traktowany jest jako odstąpienie od 
zamiaru przystąpienia do realizacji zadania. 

8. Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania zgłaszający 
zostanie poinformowany pisemnie o zakwalifikowaniu bądź nie do otrzymania dotacji. 

9. Zgłaszający po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu zgłoszenia, zobowiązany jest do 
podpisania umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Nie podpisanie umowy 
przez zgłaszającego we wskazanym terminie traktowane będzie jako odstąpienie od zamiaru 
przystąpienia do realizacji zadania. 

 
§ 5. 

1. W celu wypłaty dotacji dotowany zobowiązany jest przedłożyć w Urzędzie Miasta Oleśnicy 
kompletny wniosek o wypłatę dotacji zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 oraz 
odpowiednie załączniki, tj.: 

1) oryginały faktur/rachunków wystawionych imiennie na zgłaszającego, potwierdzające 
poniesione wydatki na realizację zadania wraz z potwierdzeniem realizacji zapłaty; 

2) kopie kart przekazania odpadu na uprawnione składowisko, wygenerowane z systemu 
teleinformatycznego, w którym prowadzona jest Baza danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
(Dz. U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm.); 

3) kopię zgłoszenia właściciela, użytkownika wieczystego lub działkowca prac polegających na 
zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu 
administracji architektoniczno-budowlanej; 

4) kopie zgłoszenia podmiotu usuwającego wyroby zawierające azbest złożone do właściwych 
organów nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora 
sanitarnego w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z usunięciem 
wyrobów zawierających azbest oraz kopię oświadczenia podmiotu usuwającego wyroby 
zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 
azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest. 

2. Zgodność wykonania zadania z przedłożonymi przez dotowanego dokumentami, obowiązującymi 
przepisami prawa oraz niniejszymi zasadami zostanie potwierdzona w trakcie wizji lokalnej, 
przeprowadzonej przez przedstawicieli Urzędu Miasta Oleśnicy, poprzez sporządzenie protokołu. 

3. Wypłata dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez dotowanego dokumentów oraz 
pozytywnym wyniku wizji lokalnej, o której mowa w ust. 2. 

4. Oryginały przedłożonych z wnioskiem faktur z adnotacją o udzielonej dotacji, zostaną zwrócone 
dotowanemu po wypłacie dotacji. Kserokopie wszystkich złożonych z wnioskiem dokumentów 
pozostają w dokumentacji stanowiącej podstawę do udzielenia dotacji. 

5. Dotacja zostanie przekazana dotowanemu w sposób określony w umowie o udzielenie dotacji. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 6. 
 
1. Dotujący ma prawo wezwać dotowanego do przedłożenia innych dokumentów koniecznych do 

rozpatrzenia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania oraz wniosku o wypłatę 
dotacji. 

2. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla 
zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku 
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wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.). 

3. Osobie ubiegającej się o dotację, której odmówiono jej udzielenia po weryfikacji zgłoszenia o 
zamiarze przystąpienia do realizacji zadania pod względem formalnym i merytorycznym, nie 
przysługuje z tego tytułu roszczenie. 
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Załącznik Nr 1 do Zasady i tryb udzielania oraz rozliczania 
dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Miasta Oleśnicy 
 
 

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania polegającego na usunięciu wyrobów 
zawierających azbest 

 
I. Dane wnioskodawcy 
Nazwisko i imię 
 

 PESEL  

Dokument 
tożsamości 

Seria i nr  Wydany 
przez  

 

Adres zamieszkania Ulica  Nr 
budynku 

 Nr lokalu  

Miejscowość  Kod 
pocztowy 

 Telefon  

Adres do 
korespondencji 

Ulica  Nr 
budynku 

 Nr lokalu  

Miejscowość  Kod 
pocztowy 

 Telefon  

 
II. Lokalizacja przedsięwzięcia 
Adres  Nr księgi 

wieczystej 
 

Rodzaj budynku 
   Mieszkalny             Gospodarczy              Altana               Odpad wolno zdeponowany  

 
III. Charakterystyka przedsięwzięcia 
Powierzchnia wyrobów zawierających azbest [m2] 
 

 Masa wyrobów zawierających azbest [kg]  

Zakres planowanych do wykonania prac: 

  demontaż, zbieranie (zdemontowanych lub 
zdeponowanych odpadów azbestowych), transport i 
unieszkodliwienie (składowanie na składowiskach 
odpadów niebezpiecznych) 

  zbieranie (zdeponowanych odpadów azbestowych), 
transport i unieszkodliwienie (składowanie na 
składowiskach odpadów niebezpiecznych) 

 
IV. Szacunkowy koszt zadania: ……………………………………..…………………...…………zł 
 
V. Planowany termin realizacji zadania (nie później niż 30 listopada):……………………...…….. 
 
VI. Załączniki (właściwe zaznaczyć): 

  Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania/ małżonka uprawnionego do korzystania z działki; 

  Dokumentacja fotograficzna danego budynku lub odpadów azbestowych wolno zdeponowanych przed realizacją 
zadania; 

  Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny uprawniający do korzystania z działki; 

  Kopia zgłoszenia robót budowlanych złożonego do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, 
wobec którego organ ten nie wniósł sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane lub kopię pozwolenia na budowę w przypadkach przewidzianych prawem; 

  Oświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu przez organ architektoniczno-budowlany do zgłoszenia robót 
budowlanych. 
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VII. Oświadczenia: 
Oświadczam, że znana jest mi treść klauzuli informacyjnej, w tym informacja o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, ich sprostowania, usuwania lub 
ograniczenia przetwarzania w granicach określonych przepisami prawa, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016), wyłożonej do wglądu w pok.102 Urzędu Miasta Oleśnicy. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w ramach realizacji przedsięwzięcia na potrzeby udzielenia dotacji. 
 
Data ……………………………………… Podpis zgłaszającego …………………………………...…………………….. 
 
Znana jest mi treść uchwały nr ……… z dnia …………. 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na 
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Oleśnicy i akceptuję określone w niej zasady udzielania 
dotacji. 
 
Data ……………………………………… Podpis zgłaszającego …………………………………...…………………….. 
 
Jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT*. Z tytułu realizacji dotowanego przedsięwzięcia przysługuje mi /nie 
przysługuje* odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwotę netto). 
 
Data ……………………………………… Podpis zgłaszającego …………………………………...…………………….. 
 
Oświadczam, że nieruchomość, z której planowane są do usunięcia wyroby zawierające azbest nie jest wykorzystywana 
na cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
 
Data ……………………………………… Podpis zgłaszającego …………………………………...…………………….. 
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Załącznik Nr 2 do Zasady i tryb udzielania oraz rozliczania 

dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Miasta Oleśnicy 

 
Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu gminy Miasta Oleśnicy na dofinansowanie 

zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest 
 
 
Imię i nazwisko:........................................................….……….……………... 

Adres:.....………………………………….……...…………………………… 

 
 
Na podstawie zawartej umowy Nr …………………..……… z dnia ………………………….. o 
przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy Miasta Oleśnicy na dofinansowanie zadania 
polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości/ działki położonej  przy 
ul. ………………………………………… (działka  nr …..… AM …….,) 
 
Proszę o wypłatę dotacji przelewem na konto bankowe: 

………………………………………… 
(imię i nazwisko posiadacza konta) 

……………………………………………………………………………………………………. 
(nr rachunku bankowego) 
 
  Informuję, iż nie posiadam konta bankowego. W związku z tym proszę o wypłacenie należnej 
dotacji, przekazem pocztowym pieniężnym, pomniejszonej o koszty tego przekazu. 
(zaznaczyć jeśli dotyczy). 
 
I. CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA 
1. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest: …………………….kg 
2. Rodzaj usuniętych wyrobów zawierających azbest (np. płyta eternitowa falista/plaska itp.): 
………………..…………….. 
3. Koszty poniesione na realizację zadania: …………………………………….zł 
 
II WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI 
Wnoszę o wypłatę dotacji w kwocie …………………………...……………………………………zł 
 
III. DOKUMENTY, potwierdzające realizację zadania: 
1. Faktury/rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację zadania wraz z potwierdzeniem 

realizacji zapłaty (dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać dotowanego) 
 
Lp. Faktura/rachunek 

Nr/ wystawca faktury 
Kwota 
netto 

Kwota 
brutto 

Data 
zapłaty 

1     
2     
3     
…     

Podsumowanie    
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2. Kopie kart przekazania odpadu na uprawnione składowisko, wygenerowane z systemu 

teleinformatycznego, w którym prowadzona jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz 
o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 
2020r., poz. 797 z późn. zm.); 

3. Kopię zgłoszenia właściciela, użytkownika wieczystego lub działkowca prac polegających na 
zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej; 

4. Kopie zgłoszenia podmiotu usuwającego wyroby zawierające azbest złożone do właściwych 
organów nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora 
sanitarnego w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z usunięciem 
wyrobów zawierających azbest oraz kopię oświadczenia podmiotu usuwającego wyroby 
zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 
azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 oraz z 2010r., Nr 162, poz. 1089). 

 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
 (data i podpis dotowanego) 
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z m.in. gospodarką
odpadami. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wyżej wymienionym zakresie może
polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska rada gminy określa w formie uchwały
zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

Celem podjęcia uchwały Rady Miasta Oleśnicy jest przyjęcie zasad określających sposób udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Oleśnicy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
obejmujących usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Oleśnicy.

Celem udzielonej dotacji jest osiągnięcie efektu ekologicznego oraz poprawa stanu środowiska
i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców, wynikających z zanieczyszczenia środowiska. Poprzez efekt
ekologiczny rozumie się zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska w relacji przed
i po zrealizowaniu zadania będącego przedmiotem dotacji.

Gmina Miasto Oleśnica dotychczas finansowała usunięcie wyrobów zawierających azbest na podstawie
Uchwały Nr XXXIV/267/2013 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu
postępowania o udzielenie dotacji celowej na usuwanie azbestu (Dz. Urz. woj. doln. z 2013r., poz. 4234)
zmienionej Uchwałą nr XLIX/372/2014 z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr
XXXIV/267/2013 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu postępowania
o udzielenie dotacji celowej na usuwanie azbestu (Dz. Urz. woj. doln. z 2014r., poz. 4905). Z uwagi na inny
mechanizm udzielania dotacji, niemożliwe było precyzyjne określenie planowanej do usunięcia masy
wyrobów zawierających azbest, na podstawie której obliczano wysokość wypłacanej dotacji.

Proponowane zmiany wywołają pozytywne skutki społeczne, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia
mieszkańców Oleśnicy. Przyjęcie przez radę gminy przedmiotowej uchwały rodzi po stronie gminy koszty
udzielenia dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Środki na ten cel zabezpieczone zostaną
w budżecie Gminy Miasta Oleśnicy.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E8F90422-4D5C-4596-96A9-D342EDFF1320. podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik 1
	Załącznik

		2020-11-29T23:00:00+0000
	Polska
	Aleksander Chrzanowski; Gmina Miasto Oleśnica
	Podpis organu wydającego akt prawny.




