
    Załącznik do Uchwały nr 

224/XXIX/2013  Rady Gminy 

Niegowa  z dnia  26.06.2013 r. 
 

                  

Regulamin udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Niegowa na dofinansowanie 

inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów 

niebezpiecznych zawierających  azbest z budynków na terenie Gminy Niegowa. 
 

1. Na podstawie art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań własnych 

gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym         

w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42.  

2. Udzielenie dotacji ma na celu wspomaganie realizacji założeń :Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa na lata 2011 – 2032” którego 

nadrzędnym celem jest eliminacja czynników powodujących negatywne skutki zdrowotne u 

mieszkańców oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

§ 1 
1. Środki budżetu gminy przeznacza się na dotację do utylizacji odpadów azbestowych 

powstałych po wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających 

azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie gminy Niegowa. 

2. Dotację do utylizacji odpadów azbestowych mogą uzyskać  następujące podmioty 

realizujące przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających 

azbest oraz posiadające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych Gminy Niegowa : 

1) osoby fizyczne,  

2) jednostki sektora finansów publicznych,  

3) wspólnoty mieszkaniowe, 

4)  przedsiębiorcy, 

5) 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). 

3.  Środki budżetu gminy przekazywane są w formie dotacji, po podpisaniu umowy oraz 

przedłożeniu dokumentów potwierdzających utylizację. 

4. Dotację na ww. cel można otrzymać tylko jeden raz dla danego obiektu. 

 

§ 2 
1. Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów utylizacji odpadów azbestowych związanych               

z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji. 

2. Dotacja nie obejmuje: 

1) kosztów poniesionych na demontaż (rozbiórkę) wyrobów zawierających azbest, 

2) kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. 

3) kosztów poniesionych przed dniem podpisania z Gminą Niegowa umowy dotacji. 

 

§ 3 
1. Wysokość dofinansowania ustala się według następujących zasad: 

1). Dotacja wynosi 80 % kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych  lecz nie    

więcej niż 700 zł (słownie: siedemset złotych). 

2). Dofinansowaniu będą podlegały wydatki poniesione na utylizację odpadów azbestowych 

powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego i elewacji tj.: 

a. Zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



b. Załadunek, transport i składowanie odpadów. 

 

§ 4 
Prace o których mowa w § 2 ust. 1 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający aktualne 

decyzje administracyjne zezwalające na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest. 

 

§ 5 
1. Osoby ubiegające się o dotację powinny złożyć w Urzędzie Gminy w Niegowie wniosek 

zawierający następujące informacje: 

1) Dokładne dane osobowe wnioskodawcy. 

2) Określenie nieruchomości z której mają być odebrane odpady azbestowe. 

3) Planowany termin realizacji prac. 

4) Planowaną wysokość nakładów finansowych na prace określone w § 2 ust. 1 

5) Wnioskowaną wysokość dotacji. 

2. Dotacja nie przysługuje na przedsięwzięcia już zrealizowane.  

3. Wnioski należy składać na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku, w którym 

składany jest wniosek. 

 

§6 
1. Do wniosku o którym mowa w § 5 należy dołączyć: 

1) Kserokopię aktualnego tytułu prawnego władania nieruchomością. 

2) Kserokopię zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do właściwego organu 

architektoniczno - budowlanego (Starostwo Powiatowe w Myszkowie). 

 

§ 7 
Wnioski są opiniowane przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Niegowa. 

 

§ 8 
1. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń. 

2. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość 

środków przewidzianych w danym roku w budżecie na ten cel, decyzje o dotacji będą 

realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek 

za zwłokę w wypłacie dotacji. 

 

§ 9 
1. Wypłata dotacji, o której mowa w § 3 pkt. 1, dokonana będzie na wskazany rachunek 

bankowy, po wykonaniu zadania i sporządzeniu Protokołu z wizji lokalnej przez 

pracowników Urzędu Gminy Niegowa. 

2. Podstawą do wypłaty będzie złożenie oświadczenia o poniesionych kosztach i 

wnioskowanej kwocie dotacji wraz z załączeniem: 

1).  Kserokopii  faktury VAT za przeprowadzoną utylizację (oryginał do wglądu) 

wystawionej po dacie podpisania umowy o dotację 

 2). Kserokopii karty przekazania odpadu – określona w ustawie o odpadach – wystawionej 

przez odbierającego odpady. 


