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Podla.2014.1230  Przyjęcie "Regulaminu dofinansowania zadania polegającego na usunięciu wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny".
Wersja 2014.04.08 do ...

Podla.2014.1230
UCHWAŁA Nr XXXIV/393/2014
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania zadania polegającego na usunięciu
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny".
(Białystok, dnia 24 marca 2014 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.(1)) i art. 221 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z
późn. zm.(2)) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.(3)) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin dofinansowania zadania polegającego na usunięciu
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny" w brzmieniu
określonym w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/71/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 01
sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dotacji do usuwania
azbestu z terenu gminy Juchnowiec Kościelny"
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
REGULAMIN DOFINANSOWANIA ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA USUNIĘCIU
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji na pokrycie kosztów
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec
Kościelny.
2. Dotacja może być udzielana ze środków własnych budżetu Gminy Juchnowiec
Kościelny lub środków pozyskanych przez Gminę ze źródeł zewnętrznych.
3. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i
unieszkodliwiania odpadów o następujących kodach:
a) 17 06 01*  materiały izolacyjne zawierające azbest,

b)

17 06 05*  materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
4. Dotacja, z zastrzeżeniem ust. 2, może być udzielona:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom,
e) jednostkom sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
5. W przypadku dotacji finansowanej ze środków WFOSiGW w Białymstoku oraz
NFOSiGW w Warszawie dofinansowane mogą zostać przedsięwzięcia realizowane na
obiektach, których właściciele określeni są w opracowanym przez ww. organy Regulaminie
udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu.
6. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie zadań związanych z:
a) demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
b) transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
7. Dofinansowanie nie obejmuje:
a)
wykonania dokumentacji technicznej związanej z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest (np. projekty budowlane),
b) kosztów zakupu i wykonania nowych pokryć dachowych.
§ 2. 1. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie
przez Gminę Juchnowiec Kościelny prac polegających na demontażu, transporcie i
unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
2. Sfinansowanie prac, o których mowa wyżej polega na zleceniu przez Gminę
Juchnowiec Kościelny wykonania ich podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia
związane z usuwaniem azbestu.
§ 3.
1.
Dofinansowanie
dotyczy
nieruchomości
położonych w
granicach
administracyjnych gminy Juchnowiec Kościelny.
2.
Dofinansowanie
przysługuje
podmiotom
posiadającym
tytuł
prawny
do
nieruchomości, w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji (wykonania prac).
§ 4. 1. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów
zawierających azbest winny złożyć stosowny w Urzędzie Gminy w Juchnowiec Kościelny
wniosek o przyznanie dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Do wniosku należy załączyć:
a)
aktualny dokument stwierdzający, że wnioskodawca jest właścicielem,
współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości;
b)
zgodę współwłaściciela nieruchomości na realizację zadań związanych z usuwaniem
wyrobów budowlanych zawierających azbest (oświadczenie)  załącznik nr 2;
c)
Informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania
wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest;
d) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
e)
zgłoszenie zmiany pokrycia dachowego dokonanego w Starostwie Powiatowym w
Białymstoku.
3. W przypadku załączania kopii załączników do wniosku, wymagane jest przedłożenie
w Urzędzie Gminy do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii
z oryginałem.
4. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16
061 Juchnowiec Kościelny.
5. Wnioski można składać w ciągu całego roku kalendarzowego. Jednak w przypadku
przygotowywania
wniosku
o
dofinansowanie
zadania,
Wójt
może
wyznaczyć
nieprzekraczalny termin składania wniosków, po przekroczeniu którego wnioskodawca
może nie zostać ujęty w bieżącym dofinansowaniu.

§ 5. 1. Kolejność rozpatrywania wniosków następować będzie według kolejności
wpływu kompletnych wniosków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą
mogły być dofinansowane w roku następnym. Wnioski, które przeszły z roku poprzedniego,
będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.
Załącznik Nr 1
Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów
zawierających azbest
grafika
Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA DZIAŁKI
grafika
1)

Zm. poz. 645 i 1318.
Zm. poz. 938.
3) Zm. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070 oraz z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238.
2)

