
UCHWAŁA NR XIII/73/2019
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań 
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 5 ustawy z 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew 
uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu 
usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.

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

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kołeczko
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/73/2019

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 28 listopada 2019 r.

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania 
azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
§ 1

I. Kryteria wyboru inwestycji do wsparcia w formie dotacji celowej
§ 2.

1. Regulamin ustala zasady przyznania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew 
przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z tereny Gminy 
Polska Cerekiew. Dofinansowaniu podlegają zadania ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Polska Cerekiew” – aktualizacja

2. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego       Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, środki własne zabezpieczone w budżecie Gminy na dany rok oraz 
beneficjent końcowy - osoba, z którą zostanie zawarta umowa na dofinansowanie.

3. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Polska Cerekiew o dotację 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

4. W razie nie uzyskania dotacji na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu, zadanie nie będzie realizowane.

5. Zasady finansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Polska Cerekiew, a Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska w Opolu.

6. Zasady i tryb udzielania pomocy finansowej mogą zostać zmodyfikowane przez Gminę Polska Cerekiew, 
jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana finansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

I. Kryteria wyboru inwestycji do wsparcia w formie dotacji celowej

§ 2. 1. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty obejmujące demontaż wyrobów zawierających azbest 
oraz ich transport i unieszkodliwianie oraz koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających 
azbest w związku z wymianą pokryć dachowych lub elementów elewacji.

2. Ubiegającym się o dofinansowanie na działania określone w ust. 1 mogą być podmioty wymienione 
w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Z 2017 r., 
poz. 519 ze, zm.)tj.:

a) osoba fizyczna,

b) jednostka sektora finansów publicznych,

c) kościoły i związki wyznaniowe,

d) wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe (na podstawie dodatkowej zgody Funduszu),

e) rolnicy,

f) mali i średni przedsiębiorcy oraz

g) pozostali właściciele nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty władające nieruchomością),

które to podmioty zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji, posiadają tytuł 
prawny do nieruchomości, zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Polska Cerekiew oraz 
nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Polska Cerekiew.
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3. Dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych przez Inwestorów, którzy we własnym zakresie wykonali 
prace i usunęli wyroby zawierające azbest.

4. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu nowych materiałów budowlanych.

5. Dotację przyznaje się tylko raz dla danego obiektu budowlanego.

6. Dotacje przyznaje się jednorazowo na wywóz wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających 
azbest.

7. Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania jest kolejność zgłoszeń wniosków.

II. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

§ 3. 1. Wójt Gminy Polska Cerekiew ogłasza nabór na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Gminy Polska Cerekiew.

2. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew w terminie do 30 dni od 
momentu ogłoszenia naboru przez Wójta Gminy Polska Cerekiew. Druk wniosku określa załącznik nr 1 do 
Regulaminu.

3. Dofinansowaniem objęty jest następujący zakres prac:

a) demontaż,

b) zbieranie,

c) transport,

d) utylizacja.

4. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku.

5. Do wniosku należy dołączyć:

a) aktualny na dzień składania wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub pisemne 
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,

b) w przypadku, gdy tytuł do nieruchomości posiada kilka osób - zgodę wszystkich współwłaścicieli,

c) kolorowe zdjęcia obiektów, z których zdejmowany będzie azbest lub miejsc składowania wyrobów 
zawierających azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres,

d) podpisane oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu,

e) kopię złożonego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę przedsięwzięcia związanego 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (składanie tylko 
w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest),

f) formularz z informacjami przedstawianymi przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

g) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania złożoną do właściwego organu 
(Wójta Gminy lub Marszałka Województwa).

6. Wniosek wraz z załącznikami składa się w jednym egzemplarzu, w przypadku kserokopii dokumentów 
stanowiących załącznik do wniosku wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów w celu 
stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

7. Wniosek może zostać podpisany przez pełnomocnika, przy czym wraz z wnioskiem należy złożyć 
pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w sytuacjach prawem przewidzianych.

8. Wójt Gminy dokonuje weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz tworzy 
wykaz wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu.

9. Kolejność na wykazie jest zgodna z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie w Urzędzie 
Gminy w Polskiej Cerekwi. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz po dokonaniu wyboru wykonawcy 
zadania zgodnie z §4, osoba ubiegająca się o dofinansowanie zobowiązania będzie do podpisania umowy, 
w której określone zostaną warunki, terminy realizacji zadania oraz obowiązki stron.
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10. Koszty, określone w §2 ust. 1 sfinansowane będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w zależności od wskaźnika G 
(wskaźniki dochodów podatkowych gminy):

a) do 100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500 zł;

b) do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 zł do 2000 zł

c) do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000 zł.

Resztę tj. do 100% kosztów kwalifikowanych za przedsięwzięcie związane z demontażem, zbieraniem, 
transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pokryje Urząd Gminy Polska 
Cerekiew.

11. Koszty podatku VAT ponosić będą beneficjent końcowy w przypadku, kiedy koszty określone 
w ust. 10 będą stanowiły wartość dofinansowania netto.

§ 4. 1. Gmina Polska Cerekiew, w imieniu wnioskodawców, występuje o udzielenie dofinansowania na 
usuwanie odpadów zawierających azbest ze środków WFOŚiGW w Opolu.

2. Informację o ostatecznej wielkości dofinansowania uzyskanego ze środków WFOŚiGW w Opolu Wójt 
Gminy Polska Crekiew przekazuje zainteresowanym stronom, po podpisaniu umowy z WFOŚiGW w Opolu 
określającej zasady udzielonego dofinansowania.

3. Prace związane z usunięciem wyrobów azbestowych prowadzone będą przez firmę wyłonioną przez 
Gminę Polska Cerekiew zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Procedura związana z wyłonieniem 
wykonawcy robót wszczęta zostanie po podpisaniu umowy na dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu.

4. Informacje o wyborze firmy, zostaną przekazane bezzwłocznie do zainteresowanych wnioskodawców

III. Pomoc de minimis

§ 5. 1. W przypadku, gdy dotacja, o której mowa w § 2 dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do 
prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności podstawowej w zakresie produkcji rolnej, stanowi ona 
pomoc de minimis, a jej udzieleni 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/l z dnia 24 grudnia 2013 r.) 
lub stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, a udzielenie takiego dofinansowania następuje zgodnie 
z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) Nr 1408/2013 w publikatorach „z późn. zm.”w sprawie 
stosowania art. 107/108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rolnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/9 z dnia 24 grudnia 2013 r.

2. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały dla jednego przedsiębiorcy łącznie z pomocą 
udzieloną z innych źródeł w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 EUR 
brutto, a dla przedsiębiorcy prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów 
kwoty 100.000,00 EUR brutto.

3. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 
z dnia 24 grudnia 2013 roku).

4. Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis ma obowiązek przedłożyć następujące 
dokumenty:

a) a wszystkie zaświadczenia 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 2 poprzedzających go latach 
podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;”;
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b) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór 
określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.), 
„oraz informacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(Dz. U. poz. 810).”

5. Termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, ustala się na dzień złożenia wniosku, o którym 
mowa w § 3 ust. 3.

6. Przedsiębiorca nie może skorzystać z pomocy de minimis w następujących przypadkach: 1) 
przekroczenia pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub niedopełnienia obowiązków określonych 
w ust. 4 lub 5 lub zalegania z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Polska Cerekiew.

7. Wartość pomocy de minimis określona niniejszą uchwałą podlega kumulacji z wartością każdej innej 
pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat 
podatkowych oraz z wartością każdej pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.

8. Wnioskodawca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
sposobu bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 2 kwietnia 2004 (Dz.U. 
Nr 71, poz. 649 ze zm.) obowiązany jest dokonać zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w Wydziale Budownictwa 
i Architektury.

IV. Wyłączenia

§ 6. 1. Osobie ubiegającej się o dofinansowanie, której wniosek nie został zaakceptowany nie przysługuje 
z tego tytułu roszczenie. Osoba ta jednak może się starać o dofinansowanie w przypadku, gdy program będzie 
ponownie realizowany po uzyskaniu dodatkowych środków w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu.

2. W ramach projektu nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których 
zostanie usunięty azbest. Nie pokrywane są również koszty nowego pokrycia dachowego.

3. Gmina Polska Cerekiew nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku 
realizacji zadania powstałe podczas wymiany konstrukcji, z których usuwany będzie azbest.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

tytuł

do Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania 
azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

……………………………………………………………… Polska Cerekiew, dn. 
………………..……..……

(imię i nazwisko wnioskodawcy/ właściciela)

………………………………………………………………

(miejscowość/ ulica/nr domu/nr mieszkania)

……………………………………………………………

(nr dowodu osobistego/ przez kogo wydany)

………………………………………………………………

(nr telefonu)

………………………………………………………………

NIP/ PESEL

Wójt Gminy Polska Cerekiew

WNIOSEK

o przyznanie dofinansowania

na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych

zawierających azbest z terenu Gminy Polska Cerekiew przy współfinansowaniu 

zadania z WFOŚiGW w Opolu

1. Lokalizacja planowanych prac( miejsce, adres)

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

2. Obręb i numer działki:

…………………………………………………………………………………………………..

3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują(niepotrzebne skreślić):

·budynek mieszkalny

·budynek gospodarczy

·budynek garażowy

· inny………………………………………………

4. Charakterystyka prac- usuwanie azbestu obejmuje:

Demontaż, transport i utylizację  /  transport i utylizację (niepotrzebne skreślić):

· płyt dachowych- płaskich / falistych

· płyt elewacyjnych- płaskich / falistych

5. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest [ m2 ] ………………………

Deklaruję uczestnictwo w projekcie polegającym na demontażu, zbieraniu, transporcie 
i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na posesji, o której mowa 
wyżej i do których posiadam tytuł prawny.
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Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do zawarcia z Gminą Polska Cerekiew umowy 
cywilnoprawnej.

Informuję również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu 
„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polska Cerekiew , zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

…………………………………………………..

Podpis wnioskodawcy

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu, w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny 
posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.

2. Oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu,

3. Zdjęcia obiektów, z których zdejmowany będzie azbest lub miejsce składowania azbestu wraz z opisem 
zawierającym dokładny adres.

4. Kopia złożonego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę przedsięwzięcia związanego 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę (składane 
tylko w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest).

5. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania lub kopia złożonej informacji 
do Marszałka Województwa Opolskiego.

6. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

7. Zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz 
rybołówstwie. 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

tytuł

do Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania 
azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

OŚWIADCZENIE

Ja……… ………………………………………………………… niżej

podpisany oświadczam, że jestem:

□ Osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

□ Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

□ Rolnikiem

□ Przedsiębiorcą

□ Inny (jaki?)………………………………………………………….

a budynek/i pokryte materiałami azbestowymi przeznaczonymi do utylizacji jest/ są:

□ Budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą

□ Budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą

…………………….………..                                  …………………………………..

data                                                                                podpis
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