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Regulamin

Dofinansowania do demontażu, transportu i utylizacji materiałów izolacyjnych oraz konstrukcji
zawierających azbest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Pawłowice.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uzyskanie efektu ekologicznego /zmniejszenie ilości odpadów
niebezpiecznych/ w wyniku dokonanego zadania.

 

§ 1

 

1.       Dofinansowanie może być przyznane po wykonaniu prac objętych wnioskiem.

2.       Dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających
azbest  mogą  uzyskać  osoby  fizyczne  i prawne  będące  właścicielami  budynków  na  terenie  Gminy
Pawłowice.

3.       Dofinansowanie nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej.

 

§ 2

 

1.        Dofinansowanie  obejmuje  pokrycie  części  kosztów  kwalifikowanych  zadania  polegającego  na
unieszkodliwieniu  materiałów  izolacyjnych  oraz  konstrukcyjnych  zawierających  azbest  z  obiektów
budowlanych  znajdujących  się  na  terenie  nieruchomości  obejmujących  demontaż,  transport  i
składowanie.

2.        Przy obliczaniu wysokości dofinansowania uwzględnione będą koszty kwalifikowane poniesione przez
właściciela.

3.        Przy ustalaniu kosztów kwalifikowanych uwzględnione będą jedynie faktury wystawione po 01.01.2004
r. 

4.        Kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione na: demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów
budowlanych zawierających azbest.

 

§ 3

 

Kwotę dofinansowania ustala się według następującej zasady, iż łączne dofinansowanie dla osób fizycznych
i prawnych będących właścicielami  budynków na terenie Gminy Pawłowice wynosi 75 % kwalifikowanych
kosztów zadania, lecz nie więcej niż 1.200 złotych.

 

§ 4

 

1.        Osoby  ubiegające  się  o  dofinansowanie  powinny  przed  dokonaniem  wszelkich  prac  (przed
demontażem  i/lub  transportem  i  unieszkodliwieniem  na  składowisku)  złożyć  w  Urzędzie  Gminy
Pawłowice  zgłoszenie  /wg.  formularza/  zamierzonego  zadania  polegającego  na  usunięciu  azbestu.
Zgłoszenie powinno zawierać:

- dokładne dane osobowe wnioskodawcy /adres, telefon/

- opis zamierzonego zadania,

- termin rozpoczęcia zadania,



2.        Po  złożeniu  zgłoszenia,  Komisja  o  której  mowa  w  §  7  dokonuje  wizji  na  terenie  własności
wnioskodawcy, spisując protokół w którym Komisja opiniuje zamierzone zadanie.

3.        Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję zamierzonego zadania, wnioskodawca rozpoczyna jego
realizację.

4.        Osoby,  które  spełniły punkty  1,2,3  w §  4  oraz  zrealizowały zadanie składają  w Urzędzie  Gminy
Pawłowice wniosek /wg. formularza/ o dofinansowanie poniesionych wydatków wymienionych § 2 pkt 4.
Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

-          dokładne dane osobowe wnioskodawcy /adres, telefon/

-          opis przeprowadzonego zadania,

-          termin zakończenia zadania,

-          wysokość poniesionych nakładów.

 

§ 5

 

Do wniosku o którym mowa w § 4 pkt 4 należy dołączyć:

1. Kserokopię aktualnego aktu własności nieruchomości /wyciąg z ksiąg wieczystych nie starszy niż 3
miesiące licząc od dnia złożenia wniosku/, 

2. Udokumentowanie uregulowania prawnego wywozu nieczystości z nieruchomości, 

3. Oryginał  imiennego  dowodu  za wykonaną usługę  (faktura  VAT)  tj.  za  demontaż  i/lub  transport,
wystawiony  przez  firmę  posiadającą  zezwolenia  wymagane  zgodnie  z  ustawą  o  odpadach  i
przepisami wykonawczymi, 

4. Oryginał  imiennego  dowodu  za  składowanie  odpadów  zawierających  azbest  (faktura  VAT)  na
składowisku przeznaczonym do składowania tego typu odpadów, 

5. Kserokopię decyzji zezwalających firmie wykonującej usługi (demontażu, transportu i utylizacji), na
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, 

6. Oświadczenie właściciela nieruchomości skąd pochodzą odpady objęte dofinansowaniem (z jakich
robót budowlanych) oraz czy na gruncie własności wnioskodawcy w gminie Pawłowice znajdują się
jeszcze  jakieś  odpady  zawierające  azbest.  Jeśli  na  gruncie  wnioskodawcy  występują  odpady
zawierające azbest  to  w oświadczeniu należy dodatkowo podać ile  ich  pozostało (wagowo) oraz
dokładnie określić datę do kiedy wnioskodawca zobowiązuje się usunąć te odpady i w związku z tym
donieść stosowne dokumenty wymienione w § 5 pkt 3,4,5 przekazania tych odpadów w terminie w
którym zobowiązał się je usunąć. 

7. Ustawową opłatę skarbową, 

8. W  przypadku  dołączenia  kserokopii,  należy  je  opatrzyć  klauzulą  „za  zgodność  z oryginałem”  i
własnoręcznie podpisać, 

§ 6

 

Osoby uprawnione do dofinansowania wg. § 1 mogą ubiegać się o dopłatę tylko jeden raz.

 

§ 7 

 

Wnioski  rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy, która sprawdza wniosek i w razie
potrzeby  dokonuje  wizji  na  terenie  własności  wnioskodawcy.  Rozpatrzenie  wniosku  przez  Komisję 
potwierdzone jest protokołem.

 

§ 8

 

1.   W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, wzywa się podmiot do
ich usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek nie poprawiony pozostaje bez
rozpatrzenia.



2.   Pozytywne rozpatrzenie wniosku po akceptacji Wójta Gminy jest podstawą do zawarcia umowy cywilno-
prawnej.

 

§ 9

 

1.       Wnioski rozpatrywane będą systemem kwartalnym w kolejności zgłoszeń.

2.       W  przypadku  wpłynięcia  większej  liczby  wniosków  na  kwotę  przekraczającą  wielkość  środków
przewidzianych w budżecie na ten cel w danym roku, decyzje o dofinansowaniu będą realizowane w
pierwszej kolejności  w następnym roku kalendarzowym bez prawa do odsetek  za zwłokę w wypłacie
dofinansowania.

3.       W  przypadku  braku  środków  na  koncie  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki
Wodnej  przewidzianych  w  budżecie  na  ten  cel  w  danym  roku,  decyzje  o  dofinansowaniu,  będą
realizowane dopiero po wpłynięciu środków na konto  GFOŚ i  GW  w pierwszej kolejności  zgodnie z
wpływami zgłoszeń bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

 

  

§ 10

 

Wypłata  kwoty  dofinansowania  dokonana  będzie  na  wskazany rachunek  bankowy w  terminie  7  dni  od
podpisania umowy przez wnioskodawcę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję o której mowa
jest w § 7 oraz spisaniu protokołu stwierdzającego wykonanie zadania określonego we wniosku.

§ 11

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do:

-          możliwość  kontroli  terenu  własności  wnioskodawcy /kontrolę  przeprowadza  Komisja  o  której
mowa w § 7 niniejszego regulaminu/ w razie niedopełnienia oświadczenia  wnioskodawcy o którym
mowa w § 5 pkt 6,

-          w  przypadku  nie  przestrzegania  regulaminu  wnioskodawca  zobowiązany  jest  do zwrotu
otrzymanej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi od daty jej pobrania.


