
UCHWAŁA  NR XXXII /172/ 2013r. 
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  

                                                                       z dnia 20 czerwca 2013r. 
 
w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Wielopole 
Skrzyńskie na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska  – usuwanie 
wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych terenie Gminy Wielopole 
Skrzyńskie. 
 
      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 403 ust. 4 i 5 w związku z art. 400a 
ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.z 2008r. Nr 25, 
poz.150 ze zm.) 
 
                      Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim uchwala, co następuje: 
 
                                                                          

§ 1 
1.Uchwała określa zasady przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 
polegających na wymianie pokryć dachowych lub wymianie elewacji budynków mieszkalnych oraz 
wymianie elementów innych obiektów budowlanych  na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie 
w zakresie: 
1/ demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – w przypadku  realizacji 
planowanych inwestycji 
2/ transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – w przypadku zrealizowanych      
Inwestycji 
2.Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o : 
  1/ wnioskodawcy – rozumie się przez to podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (w 
szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz       
jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi 
  2/ koszcie kwalifikowanym – należy przez to rozumieć koszty demontażu, transportu 
i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
  3/ dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Wielopole Skrzyńskie 
                                                                         

§ 2 
1.O dotację mogą się ubiegać się wnioskodawcy posiadający tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością położoną na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie, na której planowana jest realizacja 
zadania. 

  2.Dotacja celowa udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed realizacją prac   
obejmujących koszty kwalifikowane. 

3.Środki finansowe na realizację zadań określonych w ust. 2 mogą pochodzić z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków budżetu Gminy. 
4. Dofinansowanie prac określonych  w ust. 2, udzielone będzie w wysokości 100 % wartości kosztów 
kwalifikowanych. 
5. W przypadku braku dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz środków przewidzianych w budżecie 
gminy na usuwanie azbestu w danym roku, wnioski o przyznanie dotacji będą realizowane dopiero po 
uzyskaniu środków w kolejności zgodnie z wpływami zgłoszeń. 
6. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia 
dachowego. 
 
                                                                       § 3 
1.W celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w Urzędzie 
Gminy Wielopole Skrzyńskie pisemny wniosek. Wniosek należy składać po wejściu w życie niniejszej 
uchwały. 
 
                                                                       -    2   - 
 



 
2. Wnioski rozpatruje Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. 
3.Rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne, według kolejności ich wpływu. 
4.Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia uchybień  
   formalnych lub innych wad wniosku w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, pod rygorem    
pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
5. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące zrealizowanych inwestycji. 
6.Wnioski nierozpatrzone w danym roku kalendarzowym, ze względu na wyczerpanie    
zaplanowanych środków finansowych w budżecie Gminy będą rozpatrywane w latach kolejnych. 
7. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej    
pomiędzy dotującym, a wnioskodawcą. 
8. O sposobie rozpatrzenia wniosku oraz terminie zawarcia umowy wnioskodawca informowany jest 
pisemnie. 
9.Formularz wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest dostępny w Urzędzie Gminy 
w Wielopolu Skrzyńskim oraz na stronie internetowej Urzędu. 
 
                                                                        § 4 
1.Umowa o przyznanie dotacji zawiera elementy wskazane w art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia    
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 
2. Dotujący dokona rozliczenia dotacji na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę     
prac wraz z protokołem odbioru wykonywanych prac  oraz kartą przekazania odpadu na    
składowisko.                                                                 
 
                                                                        § 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie. 
 
                                                                       § 6 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
              
  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
         Robert Pieczonka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXXII/172/2013 
Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 
z dnia 20 czerwca 2013r. 

                                                                                                                                                              
W N I O S E K 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z  ochroną środowiska  – usuwanie 
wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków oraz wymiany 
elementów innych obiektów budowlanych  na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. 
 
1. Wnioskodawca …………………………………………………………………………………………… 
2. Adres zam.   ……………………………………………………..                     Tel……………………… 
3. Nr ewid. działki na której położona jest nieruchomość    ………………………….. 
4. Tytuł prawny do nieruchomości ……………………………………………………. 
    / własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem/ 
5. Rodzaj i ilość budynków :  ……….. mieszkalnych …………   gospodarczych, 
6. Planowana ilość materiałów zawierających azbest, które zostaną usunięte  : 
 
Lp. Rodzaj materiałów zawierających azbest Ilość w m² Ilość w Mg 

 
1. Płyty eternitowe faliste 

 
  

2. Płyty eternitowe płaskie 
 

  

3. Okładziny ścian, elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń  
i inne /podać jakie? 
 

  

 RAZEM :   

 
7. Planowana ilość materiałów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione, wg. źródła pochodzenia : 
Lp. Wyroby zawierające azbest Ilość  w m² Ilość w Mg 

 
1. Pokrycie dachowe   
2. Elewacje ścian, zabudowa balkonów, ogrodzenia   
 Razem :   
 
8.Termin realizacji zadania od dnia  ……………………..…….. do dnia……………………………….  . 
9. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wymianie pokryć  dachowych lub 
wymiany elewacji budynków oraz wymiany elementów innych obiektów budowlanych  na terenie Gminy 
Wielopole Skrzyńskie obejmuje prace : 
     1/ demontażu, transportu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest – w przypadku realizacji 
planowanych inwestycji* 
    2/ transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – w przypadku zrealizowanych inwestycji* 
 
Oświadczam, że : 
1. podane we wniosku materiały zawierające azbest pochodzą z nieruchomości, znajdującej się na terenie 
Gminy Wielopole Skrzyńskie, a ich demontaż został/zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Jestem podmiotem nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Posiadam prawo do dysponowania 
nieruchomością, z której pochodzą materiały zawierające azbest. 
3. Złożyłem w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu 
ich wykorzystania. 
4.Zapoznałem się z zasadami udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie. 
  
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

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

                                                                                                                                                                             (podpis wnioskodawcy)   


