UCHWAŁA NR XXIII/158/16
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy
Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu na lata 2016-2020.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015r., poz.
1515 z późn. zm.) i art. 400a ust.1 pkt. 8 i art. 403 ust.5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
( Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Byczyna przy
udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na
lata 2016-2020" w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie
Adam Radom
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/158/16
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2016 r.

Regulamin dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Byczyna
przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2016-2020.
§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna
dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu
gminy Byczyna przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu na lata 2016-2020.

2. Dofinansowaniu podlegają zadania ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Byczyna”.

3. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz środki własne Gminy lub wnioskodawcy
końcowego.

4. Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Byczyna o przyznanie
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zwanego
dalej WFOŚiGW.

5. Zasady finansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Byczyna, a WFOŚiGW w Opolu,
zgodnie z „Regulaminem konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego” na dany rok.

6. Ubiegającymi się o dofinansowanie, zwanymi dalej Wnioskodawcami mogą być: osoby fizyczne,
jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz 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), którzy wykonali lub zamierzają zrealizować przedsięwzięcie
związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na nieruchomości
położonej na terenie gminy Byczyna, do której posiadają tytuł prawny.

7. W przypadku nieuzyskania dotacji przez Gminę Byczyna z WFOŚiGW dla przedsięwzięć
określonych w ust. 1, nie będą one realizowane, a Wnioskodawcom nie przysługują z tego tytułu
żadne roszczenia czy odwołania.

8. Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana sposobu finansowania przez WFOŚiGW, zasady
i tryb udzielania dotacji mogą zostać zmienione przez Radę Miejską w Byczynie.

9. Koszty podatku VAT ponosić będzie beneficjent końcowy w przypadku, kiedy koszty zadania
będą stanowiły wartość dofinansowania netto.

10. W przypadku, gdy budynek z którego zdejmowany będzie

azbest jest związany
z prowadzoną działalnością gospodarczą, pomoc uzyskana z tego programu będzie pomocą
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de minimis i będzie udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej
Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.).

11. Pomoc podmiotom sektora produkcji rolnej udzielona będzie w przypadku, gdy budynek z którego
zdejmowany będzie azbest jest związany z prowadzoną działalnością rolniczą, zgodnie
z rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.).

12. Pomoc przedsiębiorstwom sektora rybołówstwa udzielana będzie w przypadku, gdy budynek
z którego zdejmowany będzie azbest jest związany z prowadzoną działalnością na rzecz rybołówstwa,
zgodnie z rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014r.).

§ 2.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

1. Dofinansowaniem objęty jest następujący zakres prac:
1) demontaż wyrobów zawierających azbest;
2) zbieranie wyrobów wcześniej zdemontowanych;
3) transport odpadu niebezpiecznego do miejsca unieszkodliwienia;
4) unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
2. Powyższe koszty nie muszą wystąpić łącznie, tzn. możliwe jest dofinansowanie dla przedsięwzięć
z zakresu zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest wcześniej
zdemontowanych (składowanych).

3. Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których Wnioskodawca, określony w §1 ust.6,
sporządził i złożył Marszałkowi Województwa Opolskiego lub Burmistrzowi Byczyny „Informację
o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były
lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) oraz posiada
aktualną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”,
sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm).

4. Przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest sfinansowane będą
maksymalnie do 85% ze środków WFOŚiGW oraz minimum 15% z budżetu Gminy Byczyna
lub środków Wnioskodawcy, przy czym dofinansowanie z budżetu Gminy Byczyna nie może
przekroczyć wysokości zabezpieczonych środków na ten cel w danym roku budżetowym.

5. Wykonawcami zadań obejmujących powyższe prace na terenie gminy Byczyna będą
wyspecjalizowane firmy spełniające wszystkie warunki aktualnie obowiązujących przepisów
w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami azbestowymi oraz posiadające zezwolenia wymagane
w Regulaminie konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego na dany rok wyłonione zgodnie
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z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
lub przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji, które na zlecenie wnioskodawcy będą dokonywały
demontażu, zbierania wyrobów azbestowych i transportu do miejsca unieszkodliwiania powstałych
odpadów azbestowych.

§ 3.
Procedura realizacji zadania

1. Po powzięciu informacji o ogłoszeniu przez WFOŚiGW konkursu dla gmin z terenu województwa
opolskiego, ogłoszenie o naborze wniosków przez Gminę Byczyna o udzielenie dotacji jest ogłaszane
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz na tablicach ogłoszeń.

2. Ogłoszenie określa w szczególności zasady udzielania dotacji, miejsce i termin przyjmowania
wniosków oraz wymagane dokumenty od Wnioskodawców z terenu gminy Byczyna.

3. Wnioskodawcy, określeni w §1 ust. 6 Regulaminu występują z wnioskiem do Burmistrza Byczyny
o udzielenie dofinansowania dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest.

4. Do wniosku należy dołączyć:
1) Informację o wyrobach zawierających azbest złożoną do właściwego organu: Marszałka
Województwa
Opolskiego
lub
Burmistrza
Byczyny
sporządzoną
zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
2) Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm).
3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu obowiązkowo. W przypadku
nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgody wszystkich
pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.

5. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek wraz z załącznikami w Urzędzie
Miejskim w Byczynie według wzoru określonego w załączniku do niniejszego Regulaminu.

6. Wniosek wraz z załącznikami składa się w jednym egzemplarzu, a w przypadku kserokopii
dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału
dokumentów w celu stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

7. Wniosek może zostać podpisany przez pełnomocnika, przy czym wraz z wnioskiem należy złożyć
stosowne pełnomocnictwo.

8. Druki wniosku wraz z załącznikami, o których mowa w ust.4, dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Byczynie www.byczyna.pl oraz w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Byczynie.

9. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Referacie Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Gruntami, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w dniach oraz w godzinach pracy
Urzędu w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust.2.

10. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku.
11. Podmiot, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia
wraz z wnioskiem poza dokumentami wymienionymi w § 3 ust. 4 Regulaminu:
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1) wypełnionego formularza, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
24 października 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz.1543) zmieniającego rozporządzenie w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku podatkowym,
w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzedzających go lat podatkowych
lub oświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w tym okresie, a także zaświadczeń
lub oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką otrzymał w tym
okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

12. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany
do dostarczenia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy poza dokumentami wymienionymi
w § 3 ust. 4 Regulaminu:
1) wypełnionego formularza, stanowiący załącznik do rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2010 r., w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc
de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie;

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie,
albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

4) zaświadczenia o pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc
oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
§4
Postanowienia końcowe

1. W ramach projektu nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy przebudowa obiektów,
z których zostanie usunięty azbest, ani też żadne prace wykraczające poza te wskazane
w niniejszym Regulaminie.

2. Wnioskodawcy, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą aplikować w kolejnych naborach.
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Załącznik do Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu
Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu

WNIOSEK
o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna
współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu

1. Dane wnioskodawcy (wypełnia osoba fizyczna).
Proszę zaznaczyć właściwe:
Osoba fizyczna
Rolnik
Przedsiębiorca / Osoba prawna
a) Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………………
b) PESEL: ………………………..…… nr dowodu osobistego: …………………………….…........
c) adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………..……………..
d) telefon kontaktowy:
…………………………………………………………………………………………………………
e) planowany termin realizacji zadania:
……………………………………………………………….………………………………………..
2.Dane przedsiębiorcy (wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą):
a) nazwa:
…………………………………………………………………………………………………………
b) adres siedziby:
………………………………………………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………………………………………....
c) NIP: …………………………..…………….. REGON: ………………………………….……….
d) telefon kontaktowy:
……………………………………………………………………………………………….………..
e) osoba upoważniona do reprezentowania:
…………………………….……..stanowisko ………………………………………………………
f) planowany termin realizacji zadania:
………………………………………………………………..………………………………..….…..
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3. Informacje o wyrobach zawierających azbest:
a) Miejsce występowania wyrobu azbestowego:
adres: …………………………………………………………………………………………………
nr ewidencyjny działki: ……………………………. obręb: ……………………………………
b) Rodzaj wyrobów zawierających azbest:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(płyty faliste azbestowo-cementowe, płyty azbestowo-cementowe płaskie)

c) Lokalizacja odpadu azbestowego na terenie nieruchomości:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
(dach/elewacja/na pryzmach)
d) rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe (w przypadku pryzm nie wypełniać tego
punktu):
Proszę zaznaczyć właściwe
budynek gospodarczy (np.: garaż, obora, wiata)
budynek mieszkalny
budynek mieszkalno-gospodarczy
inny (wpisać jaki) ……………………………………………………………………
e) ilość odpadów zawierających azbest (dokładny obmiar) do usunięcia:
- płyty zawierające azbest składowane na pryzmach:
Wymiary płyt
Liczba płyt
[szt.]

1

szerokość [m]
2

Powierzchnia

długość
[m]
3

(1 x 2 x 3)
[m²]
4

- powierzchnia dachu lub ściany, z której zdejmowany będzie azbest …………… m2
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4. Zakres prac objętych wnioskiem (zaznaczyć właściwe):
demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
5. Oświadczenia:
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu
z terenu Gminy Byczyna współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu oświadczam, że:
1. Oświadczam, że do dnia 30 kwietnia 2016r. dostarczę dokument potwierdzający zgłoszenie
prac budowlanych niewymagających pozwolenia budowlanego lub pozwolenie na budowę
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze Starostwa Powiatowego
w Kluczborku.
2. Zobowiązuję się udostępnić Gminie Byczyna oraz działającemu na jej zlecenie Wykonawcy
nieruchomość wymieniona w pkt. 3a niniejszego wniosku, w terminie wyznaczonym przez
działającego na zlecenie Gminy Byczyna Wykonawcy w celu realizacji usługi demontażu lub
odbioru wyrobów zawierających azbest (prawo wejścia na nieruchomość).
3. Jestem świadomy/-a konieczności wykonania nowego pokrycia dachowego budynków,
z których zostały zdemontowane wyroby zawierające azbest, na własny koszt.
4. Dofinansowanie o udzielenie którego się ubiegam dotyczy nieruchomości,
na której jest prowadzona lub zarejestrowana (zaznaczyć właściwe):
działalność gospodarcza,
działalność rolnicza,
nie dotyczy.
5. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy do
powstania roszczenia o przyznanie dofinansowania.
6. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r.,poz. 12135) w
zakresie realizacji niniejszego wniosku.

……………………………………..
(Miejscowość i data)

Id: 4F44C4F1-76AE-4741-A006-7A4518E6E8F2. Podpisany

…………………………………
(Podpis)

Strona 7

Załączniki:
1. Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis.
2. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (gospodarstwa rolne i rybackie) lub
3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
4. Informacja o wyrobach zawierających azbest złożona do właściwego organu: Marszałka
Województwa Opolskiego lub Burmistrza Byczyny sporządzona zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
(Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
5. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm).
6. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu obowiązkowo. W przypadku
nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgody wszystkich
pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.
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