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                                                                                                            Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr5 2/2008
                                                                                               Wójta Gminy Trzydnik DuŜy
                                                                                                            z dnia 29.05.2008 r.

.

REGULAMIN
UDZIELANIA  DOFINANSOWANIA  ZE  ŚRODKÓW  GMINNEGO  FUNDUSZU

OCHRONY  ŚRODOWISKA  I  GOSPODARKI  WODNEJ  OSOBOM  FIZYCZNYM
NA REALIZACJ Ę ZADAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  DEMONTA śEM  I  UTYLIZACJ Ą
MATERIAŁÓW ZAWIERAJ ĄCYCH  AZBEST  Z  POSESJI  POŁOśONYCH  NA

TERENIE  GMINY  TRZYDNIK  DU śY  W  2008  ROKU

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na realizację

przedsięwzięć polegających na usuwaniu i utylizacji materiałów zawierających azbest
z posesji połoŜonych na terenie gminy Trzydnik DuŜy.

2. Pomocy udziela się osobom fizycznym, nie będących przedsiębiorcami w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz.
1807 z późn. zm.).

§ 2
1. Dofinansowaniu będą podlegały koszty wynikające z realizacji przedsięwzięć związanych

z usuwaniem materiałów (wyrobów) i utylizacją odpadów zawierających azbest .
a) powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji,

obejmujących:
- demontaŜ materiałów zawierających azbest,
- zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- załadunek, transport i utylizację odpadów,
- oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.

b) ułoŜonych w pryzmach na posesjach obejmujących:
-      załadunek, transport i utylizację

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub mające inny
tytuł prawny do władania budynkiem i nieruchomością na terenie gminy na terenie gminy
Trzydnik DuŜy z zastrzeŜeniem, Ŝe nieruchomość nie jest wykorzystywana wyłącznie na
cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

3. W przypadku obiektu, do którego prawo własności posiada kilka osób, naleŜy dołączyć
zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.

4. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niŜ własność, naleŜy dołączyć zgodę
właściciela nieruchomości na wykonanie prac.

5. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które przedłoŜyły Wójtowi Gminy
Trzydnik DuŜy informacje o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z § 7 ust. 5
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1876).

6. Wysokość dofinansowania wynosi 90 % kosztów wymienionych w § 2 pkt 1 lit. a i b
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7. Łączna kwota przyznanych dofinansowań nie moŜe przekroczyć wysokości środków
przewidzianych  na ten cel w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w roku budŜetowym 2008.

II. Składanie i rozpatrywanie wniosków

§ 3
1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie dofinansowania na usuwanie i utylizację materiałów

zawierających azbest składa pisemny wniosek do Wójta Gminy Trzydnik DuŜy.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego „Regulaminu...”.
3. „Regulamin” wraz załącznikami dostępny jest:

- w Urzędzie Gminy Trzydnik DuŜy pok. nr 11,
- na stronie internetowej www.trzydnik.lubelskie.pl
- na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie

4. Wnioski naleŜy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r.
5. Wnioski złoŜone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski złoŜone w terminie będą

rozpatrywane w kolejności wpływu do chwili wyczerpania łącznej kwoty przyznanych
dofinansowań w wysokości nie przekraczającej środków przewidzianych na ten cel w
Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budŜetowym 2008.

6. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.
Wniosek jest kompletny, jeŜeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne
informacje oraz dokumenty (przywołane przy wzorze wniosku) pozwalające na jego
rozpatrzenie.

7. Wójt Gminy Trzydnik DuŜy rozpatruje kompletny wniosek w terminie 21 dni od daty jego
złoŜenia.

8. Wójt Gminy Trzydnik DuŜy powiadamia pisemnie wnioskodawcę o wysokości
dofinansowania lub powiadamia o odmowie dofinansowania.

9. Po rozpatrzeniu wniosków Gmina rozpocznie procedurę przetargową mającą na celu
wyłonienie wykonawcy zadania na terenie gminy Trzydnik DuŜy.

10. Wnioskodawca jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia wykonania robót.
11. Komisja potwierdza na podstawie wizji w terenie wykonanie prac w zakresie określonym

we wniosku.
12. Rozliczenie finansowe za wykonanie prac dokonane zostanie między wykonawcą

a Gminą  zgodnie z podpisaną umową  po przedłoŜeniu następujących dokumentów:
a) oryginał faktury VAT wystawionej przez wykonawcę za usunięcie i utylizację odpadów

zawierających azbest ( dokument po naniesienie na nim adnotacji o wysokości
przyznanej dotacji będzie zwracany),

b) kopia dowodu przyjęcia  do składowania w/w odpadów na uprawnionym składowisku
( oryginał do wglądu),

c) protokół potwierdzający wykonanie prac sporządzony przez komisje powołaną przez
Wójta Gminy Trzydnik DuŜy,

III. Warunki uzyskania dofinansowania

§ 4
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
1. Zrealizowanie przez wykonawcę całości zadania, obejmującego usunięcie, transport i

utylizację na uprawnionym składowisku odpadów z całego obiektu ( obiektów), terenu,
którego( których) dotyczy dofinansowanie do dnia 15 grudnia 2008 r.
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2. Wykonanie czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 przez wykonawcę
legitymującego się decyzją zezwalającą na wykonanie usługi, na prowadzenie działalności
w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

3. Spełnienie warunków formalnych, tj. przedłoŜenie następujących dokumentów:
- kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu/działki,

a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na
realizację zadania(oryginał do wglądu),

- oświadczenie wnioskodawcy, iŜ obiekty i grunty, na których znajdują się materiały
zawierające azbest nie wykorzystywane na cele działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807 z późn. zm.),

- kopii dokumentu Starostwa Powiatowego w Kraśniku potwierdzającego przyjęcie
zgłoszenia robót budowlanych,

- kserokopii dowodu wpłaty na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ,kwoty stanowiącej stosowny wkład osoby fizycznej,

Wykaz dokumentów stanowiących załącznik do wniosku

1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/działki oraz
zgodę właściciela, w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich pozostałych właścicieli
na realizację zadania.

2. Oświadczenie wnioskodawcy, iŜ obiekt i grunty na których znajdują się materiały
zawierające azbest nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz.
1807 z późn. zm.) – załącznik nr 1 do wniosku.

3. Kopia dokumentu Starostwa Powiatowego w Kraśniku potwierdzającego przyjęcie
zgłoszenia robót budowlanych.

4. Oświadczenie wnioskodawcy wskazujące powierzchnię i rodzaj budynku na którym
znajduje się materiał zawierający azbest - załącznik nr 2 do wniosku.

5. Oświadczenie wnioskodawcy wskazujące rodzaj budynku, z którego pochodzą materiały
zawierające azbest składowane na pryzmie – załącznik nr 3 do wniosku.

Uwaga!

 Do wniosku na utylizację materiałów zawierających azbest składowanych na pryzmie
wnioskodawca dołącza dokumenty wymienione w pkt 1,2 i 5.


