
 

 

UCHWAŁA NR XIX/189/12 

RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 29 marca 2012 r. 

w sprawie „Regulaminu przyznawania dofinansowania na pokrycie części kosztów  

powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych 

położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie”  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, poz. 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116,  

poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., 

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,  

poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, 

z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, 

poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887),  

art. 403 ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (tj. w Dz. U. z 2008 Nr 25,  

poz. 150 ze zm. w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, 

Nr 138, poz. 864, Nr 154, poz. 958, Nr 171,  

poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 79, poz. 698, Nr 80, 

poz. 707, Nr 223, poz.1464, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. 

Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666,  

Nr 130, poz. 1070, Nr 57, poz. 780, Nr 69, poz. 893, 

Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, 

poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, 

poz. 1018 i 1019, Nr 229, poz. 1498, Nr 249,  

poz. 1657, Nr 74, poz. 945, Nr 78, poz. 965, Nr 28, 

poz. 145, Nr 182, poz. 1228, Nr 40, poz. 227, z 2011 r. 

Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569,  

Nr 122, poz. 695, Nr 94, poz. 551, Nr 178, poz. 1060, 

Nr 224, poz. 1341, Nr 94, poz. 551, 957 i 958, Nr 152, 

poz. 897) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania 

dofinansowania na pokrycie części kosztów powsta-

łych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji 

zawierających azbest z obiektów budowlanych poło-

żonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie”.  

2. Regulamin, o którym mowa w § 1 ust. 1 stano-

wi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  

Zofia Kozińska

 

  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 maja 2012 r.
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/189/12 

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  

z dnia 29 marca 2012 r.  

 

 

Regulamin udzielania dofinansowania na pokrycie części kosztów powstałych przy likwidacji pokryć 

dachowych i elewacji zawierających azbest  

z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie 

 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania 

osobom fizycznym dofinansowania na realizację 

przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest, powstałych 

przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z bu-

dynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących 

się na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 2.1. O dofinansowanie ubiegać może się osoba 

fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu bu-

dowlanego zlokalizowanego w obrębie granic admini-

stracyjnych gminy Kąty Wrocławskie (np. budynek 

mieszkalny, gospodarczy, garaż) i poniosła koszty 

związane z utylizacją odpadów azbestowych powsta-

łych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowe-

go i elewacji. 

2. O dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1 

może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa  

w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.  

o własności lokali (t.j. w Dz. U. z 2000 r. Nr 80,  

poz. 903 ze zm.) w części, w której właścicielami są 

osoby fizyczne.  

3. Dofinansowanie przekazywane będzie w for-

mie zwrotu części udokumentowanych kosztów reali-

zacji ww. zadania, po jego zakończeniu.  

§ 3. 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania 

jest:  

1) demontaż płyt azbestowo-cementowych płaskich  

i falistych stosowanych w budownictwie, przez 

przedsiębiorcę legitymującego się decyzją zatwier-

dzającą program gospodarki odpadami niebez-

piecznymi zawierającymi azbest, wydaną przez 

Starostę Powiatu Wrocławskiego; 

2) przedłożenie „informacji o wyrobach zawierają-

cych azbest”, o której mowa w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.  

w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 

wyrobów zawierających azbest oraz wykorzysty-

wania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  

w których były lub są wykorzystywane wyroby za-

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

oraz przedłożenie ww. informacji po zakończeniu 

prac polegających na usunięciu azbestu, określają-

cej ilość usuniętych wyrobów zawierających 

azbest przekazanych do unieszkodliwienia, naj-

później w dniu złożenia wniosku.  

§ 4.1. Właściciele nieruchomości, ubiegający się 

o dofinansowanie na warunkach określonych w § 2 

składają do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wro-

cławskie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, 

w którym należy określić: 

1) imię, nazwisko i adres osoby ubiegającej się o 

częściowy zwrot kosztów powstałych przy likwi-

dacji pokryć dachowych i elewacji zawierających 

azbest z obiektów budowlanych położonych na te-

renie gminy Kąty Wrocławskie;  

2) dane nieruchomości, na której zlokalizowany jest 

obiekt; 

3) informację o prawie do dysponowania nierucho-

mością; 

4) przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia 

prac; 

5) określenie przewidywanej do usunięcia lub usunię-

tej i przekazanej do utylizacji ilości azbestu w m
2
. 

2. Do wniosku o którym mowa w § 2 należy do-

łączyć: 

1) kopię tytułu prawnego do obiektu budowlanego,  

z którego były usuwane elementy azbestowe lub 

materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu). 

W przypadku budynku, do którego tytuł prawny 

posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współ-

właścicieli na wykonanie prac związanych z usu-

waniem elementów azbestowych lub materiałów 

zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty 

mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty; 

2) kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie 

realizacji zadania do organu administracji architek-

toniczno-budowlanej (starosty) z adnotacją organu 

o braku sprzeciwu wobec planowanych robót lub 

stosownej ostatecznej decyzji, zgodnie z przepisa-

mi ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 

z późniejszymi zmianami); 

3) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego 

wyroby zawierające azbest o prawidłowości wy-

konania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepi-

sów 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. Nr 71, poz. 649), zawierającego do-

datkowo informację o łącznej powierzchni płyt 

azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów 

budowlanych i przetransportowanych na upraw-
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nione składowisko (oryginał do wglądu); 

4) kopia faktury VAT lub rachunku wystawionego 

przez przedsiębiorcę za usunięcie odpadów zawie-

rających azbest (oryginał do wglądu);  

5) karta przekazania odpadu na uprawnione składowi-

sko; 

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie 

przelewu przyznawanych środków na wskazany 

rachunek bankowy wraz z danymi właściciela(i) 

nieruchomości (imię, nazwisko, adres zameldowa-

nia, nr i seria dowodu osobistego, nr NIP). 

§ 5.1. Wysokość środków przeznaczona na udzie-

lenie dotacji określona będzie w uchwale Rady Miejskiej 

w Kątach Wrocławskich na dany rok budżetowy. 

2. Wstępny nabór wniosków na kolejny roku bu-

dżetowy odbywać się będzie do 30 września roku 

poprzedzającego udzielenie dofinansowania.  

3. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności 

oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie, rozpatrywa-

ne będą przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wro-

cławskie, wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpa-

nia środków na dany rok kalendarzowy. 

4. W przypadku złożenia niekompletnego wnio-

sku, inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia bra-

ków. Wnioski nie uzupełnione w wyznaczonym ter-

minie zostają pozostawione bez rozpatrzenia. 

5. Podstawą zawarcia z wnioskodawcą umowy  

o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu 

Gminy stanowi komplet dokumentów, o których mo-

wa w § 4. 

§ 6. Ustala się, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2, że wy-

sokość dofinansowania wynosi 20 zł brutto za 1 m
2  

usuniętych wyrobów zawierających azbest.  

§ 7.1. Kwotę dofinansowania ustala się na pod-

stawie łącznej powierzchni płyt azbestowo-

cementowych usuniętych z obiektów budowlanych 

i przetransportowanych na składowisko, wyrażonej  

w m
2
, wynikającej z faktury VAT wystawionej przez 

przedsiębiorcę za usunięcie odpadów zawierających 

azbest. 

2. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 

100% kosztów (określonych na podstawie przedłożo-

nych faktur VAT bądź rachunków) poniesionych 

przez wnioskodawcę. Środki  zostaną przekazane po 

zakończeniu prac oraz podpisaniu umowy. 

§ 8.1 O finansowaniu zadania z udziałem środ-

ków budżetu Gminy będzie decydowała kolejność 

zgłoszeń oraz wysokość posiadanych na ten cel środ-

ków finansowych w danym roku budżetowym. 

2. W przypadku złożenia większej liczby wnio-

sków na kwotę przekraczającą wielkość środków 

przewidzianych w danym roku w budżecie Gminy na 

ten cel, dofinansowanie będzie realizowane w pierw-

szej kolejności w następnym roku kalendarzowym. 

3. Kwota dofinansowania wpłacona będzie na 

wskazany rachunek bankowy osoby ubiegającej się  

o dofinansowanie w terminie 14 dni od daty podpisa-

nia umowy.  

§ 9.1. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie przed-

sięwzięcia zrealizowane po dniu 1 stycznia 2012 r. 

2. Dofinansowanie będzie przyznawane dla 

przedsięwzięć zrealizowanych w okresie nie dłuższym 

niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku z za-

strzeżeniem § 9 ust. 1. 

 

 
 

 

 
  

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 1642


		2012-05-04T12:06:52+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




