Załącznik
do Zarządzenia Nr 294/2021r.
z dnia 22 marca 2021r.
„Regulamin dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Niegowa na lata 2021– 2025.”
§ 1. Definicje
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) jest mowa o:
1) Programie – rozumie się przez to „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Niegowa wraz z inwentaryzacją” przyjęty uchwałą Nr 122/XVII/2012
Rady Gminy Niegowa z dnia 01 marca 2012 roku;
2) Gminie – rozumie się przez to Gminę Niegowa;
3) Inwestorze – rozumie się przez to podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 pkt 1) ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm),
posiadający tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Niegowa;
4) Urzędzie Gminy – rozumie się przez to Urząd Gminy Niegowa;
5) Wykonawcy – rozumie się przez to wybranego przez Gminę przedsiębiorcę uprawnionego
do świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych;
6) WFOŚiGW w Katowicach – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
7) NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
8) Pomoc de minimis – pomoc w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis i przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr
1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
§ 2. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania na demontaż,
zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy.
2. Środki na dofinansowanie pochodzić będą wyłącznie ze środków zewnętrznych:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i/lub Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach naboru
prowadzonego przez WFOŚiGW w Katowicach.
3. Gmina corocznie będzie ubiegała się o środki finansowe na usunięcie wyrobów
azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy.
4. Gmina corocznie będzie zawiadamiała o naborze wniosków o udzielenie dotacji na
usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy
z terminem ich składania.
5. Dofinansowaniu podlegać będą koszty następujących prac:
1) demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
lub
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2) odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wcześniej zdemontowanych i zdeponowanych
wyrobów zawierających azbest.
6. Dla każdego obiektu budowlanego na którym zostaje dokonana wymiana pokrycia
dachowego zawierającego azbest, dofinansowanie przysługuje tylko jeden raz.
7. W przypadku niepozyskania środków zewnętrznych, o których mowa w ust. 2 zadanie nie
będzie realizowane.
§ 3. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania.
1. O dofinansowanie może ubiegać się Inwestor, posiadający tytuł prawny do nieruchomości
zlokalizowanej na terenie Gminy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub gospodarczym
pokrytym materiałem zawierającym azbest lub na której składowane są wyroby zawierające
azbest.
2. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dofinansowanie stanowi
pomoc de minimis, a udzielenie takiej pomocy następuje zgodnie z przepisami:
- rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 publikowany na stronie http://eur-lex.europa.eu) oraz
- rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rolnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/9 publikowany na stronie http://eurlex.europa.eu).
3. Złożenie przez inwestora wniosku jest równoważne z oświadczeniami, że:
1) jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do nieruchomości, zlokalizowanej
w granicach Gminy. W przypadku gdy inwestor nie jest właścicielem nieruchomości lub nie
jest jedynym właścicielem nieruchomości, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej
nieodwołalnej zgody właścicieli/współwłaścicieli do udziału w realizacji inwestycji, w tym na
postanowienia umowy zawieranej pomiędzy Inwestorem a Gminą. W przypadku obiektu
budowlanego, do którego prawo własności posiada kilka osób, do wniosku należy dołączyć
zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania;
2) zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje treść jego postanowień;
3) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zadania,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2018r. poz.
1000 ze zm.)
4. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez inwestora następujących
dokumentów:
1) Wniosku o przyznanie dofinansowania - załącznik nr 1
2) Dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (w oryginale
lub kopii poświadczonej przez notariusza lub pracownika Urzędu Gminy) oraz uzyskania
zgody przez właścicieli (jeśli wymagane);
3) pisemnej zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację prac – załącznik nr
2 oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich
współwłaścicieli (jeśli wymagane);
4) Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
załącznik nr 3
5) Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone;
załącznik nr 4
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6) Pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót
budowlanych, jeżeli zachodzi taka potrzeba na podstawie odrębnych przepisów;
7) Kolorowego, dobrej jakości, zdjęcia obiektu z którego planowany jest demontaż azbestu
lub wyrobów zawierających azbest lub miejsca składowania azbestu lub wyrobów
zawierających azbest (w przypadku zbierania), wraz z najbliższym otoczeniem
umożliwiającym lokalizację azbestu w terenie. W przypadku wymiany pokrycia dachowego
zawierającego azbest na więcej niż jednym obiekcie właściciel nieruchomości zobowiązany
jest do złożenia osobnych zdjęć każdego obiektu. W przypadku zbierania składowanego na
posesji azbestu – osobnych zdjęć każdego z miejsc składowania;
8) oświadczenia o pomocy de minimis - załącznik nr 5 .
5. O terminie przyjmowania wniosków Wójt Gminy Niegowa poinformuje za pośrednictwem,
strony internetowej www.niegowa.pl, portalu społecznościowego i ogłoszeń na tablicach
ogłoszeń.
6. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, inwestor zostanie wezwany telefonicznie
do uzupełnienia braków w terminie 7 dni. Wnioski nieuzupełnione lub wnioski złożone po
terminie zostają pozostawione bez rozpatrzenia.
7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Inwestor zostanie wezwany telefonicznie do
podpisania umowy zawartej pomiędzy Gminą a Inwestorem.
8. Wykonawcę prac podlegających dofinansowaniu wyszczególnionych w § 2 ust. 5
niniejszego regulaminu wybiera Gmina zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
9. Inwestor ubiegający się o dofinansowanie jest obowiązany do akceptacji wykonawcy
wybranego przez Gminę pod rygorem odmowy udzielenia dofinansowania.
10. Inwestor, zobowiązany jest do zapewnienia w okresie 5 lat od daty zakończenia prac
wstępu na teren nieruchomości objętej pracami, celem przeprowadzenia kontroli
prawidłowości wykonania wszystkich czynności zrealizowanych przez wykonawcę, którą to
kontrolę wykonywać będzie uprawniony pracownik Urzędu Gminy lub przedstawiciel
WFOŚiGW lub NFOŚiGW.
11. Inwestor, na żądanie kontrolującego zobowiązany jest udzielić wszelkich wyjaśnień
i informacji dotyczących wykonanych prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających
azbest.
12. Inwestor ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty i informacje, o których
mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1808 z późn. zm.):
a) Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
oraz de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) Informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) (załącznik nr 6) albo w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810)
(załącznik nr 7)
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§ 4. Sposób rozliczenia dofinansowania
1. W przypadku pozyskania środków z WFOŚiGW w Katowicach dofinansowanie będzie
wynosić 100% kosztów brutto za prace, o których mowa § 2 ust. 5 Regulaminu,
z zastrzeżeniem zapisów powołanych poniżej.
2. Wysokość dofinansowania może ulec zmianie na zasadach określonych przez WFOŚiGW
w Katowicach.
3. Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej poprzez sfinansowanie prac,
o których mowa § 2 ust. 5 Regulaminu.
4. Sfinansowanie prac, o których mowa w ustępie poprzedzającym, będzie polegało na
zleceniu przez Gminę wykonania prac uprawnionemu wykonawcy .
5. Jeżeli po wyłonieniu wykonawcy zadania , kwota realizacji inwestycji będzie wyższa niż:
1) 1200 zł / 1 Mg odpadu w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest,
2) 900 zł/ 1Mg odpadu w przypadku zbierania wyrobów zawierających azbest.
Różnicę w kosztach realizacji zadań, o których mowa w pkt.1) lub/i 2) pokrywa Inwestor .
6. Inwestor może wycofać wniosek po uzyskaniu informacji o której mowa w ust.
poprzedzającym.
7. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez Inwestora przed podpisaniem
umowy z Gminą o dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest oraz kosztów poniesionych przez Inwestora, który we własnym zakresie
zdemontuje wyroby zawierające azbest z budynku.
8. Dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem
nowego wyrobu mającego zastąpić usunięty wyrób zawierający azbest.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełni
Wójt Gminy Niegowa.
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