Regulamin udzielania pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest
z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Nowinka
Regulamin określa zasady dofinansowania kosztów związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Nowinka.
§1
ZADANIA I PODMIOTY OBJĘTE POMOCĄ
1. Zadania objęte dofinansowaniem:
1) demontaż wyrobów zawierających azbest,
2) zbieranie, transport odpadów niebezpiecznych do miejsca unieszkodliwienia,
3) unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest.
2. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie dotyczy obiektów zlokalizowanych na terenie
Gminy Nowinka, należących do: jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń,
fundacji, osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, kościołów i związków
wyznaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.
3. Pomoc finansowa nie obejmuje przedsiębiorców i części obiektu budowlanego, która jest
wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Dofinansowanie może być przyznane podmiotom wskazanym w pkt 2 posiadającym tytuł
prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowinka.
5. Dofinansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów poniesionych przez podmioty wymienione
w pkt 2, które zdemontowały wyroby zawierające azbest i przekazały do unieszkodliwienia
na składowisko odpadów.
§2
POMOC FINANSOWA
1. Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie przez
Gminę Nowinka prac określonych w §1 pkt 1.
2. Gmina Nowinka pokrywa do 100 % kosztów objętych zakresem pomocy.
3. Dofinasowanie zadań określonych w §1 pkt 1 możliwe jest w przypadku otrzymania przez
Gminę Nowinka dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku.
4. W przypadku nie otrzymania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Nowinka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku wnioski nie będą realizowane.
5. Wysokość środków przeznaczona na dofinansowanie zadań określonych w §1 pkt 1 będzie
określana w budżecie Gminy Nowinka na dany rok budżetowy.
6. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego
pokrycia dachowego.
§3
WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY
1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie, na zadania o których mowa
w § 1 pkt 1 jest złożenie pisemnego wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Gminy
Nowinka, 16-304 Nowinka 33, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której
znajdują się wyroby zawierające azbest;

2) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste,
należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości;
3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć
zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem
azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz upoważnienie dla wnioskodawcy
do występowania o dofinansowanie w imieniu wszystkich współwłaścicieli i do podpisania
umowy o dofinansowaniu;
4) w przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy załączyć stosowną uchwałę organów
wspólnoty;
5) jeżeli wnioskodawca nie jest osoba fizyczną, należy załączyć dokument, z którego będzie
wynikać prawo do reprezentowania wnioskodawcy;
6) w przypadku załączania kopii załączników do wniosku, wymagane jest przedłożenie
w Urzędzie Gminy Nowinka oryginału dokumentów do wglądu.
3. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy, do wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym, przy
uwzględnieniu stopnia pilności I (wymagającego pilnego usunięcia lub zabezpieczenia).
4. Wniosek jest kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne
załączniki.
5. Wnioski będą poddane weryfikacji oraz mogą podlegać sprawdzeniu w terenie.
6. Przed przystąpieniem do wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów
zwierających azbest, Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać zgłoszenia prac lub
uzyskać stosowne pozwolenie ze Starostwa Powiatowego w Augustowie jeżeli jest
wymagane zgodnie z ustawą z 07.07.1994 r. Prawo budowlane.
7. W przypadku, kiedy wniosek został zakwalifikowany do udzielenia dofinansowania, ale
z powodu braku środków finansowych w budżecie Gminy inwestycja nie została
zrealizowana, dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane w roku następnym. Wnioski,
które przeszły z roku poprzedniego, będą realizowane w pierwszej kolejności.
§4
POMOC DE MINIMIS
1. Jeżeli dotacja dotyczy budynku, który jest ściśle związany z działalnością rolniczą lub
w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub zarejestrowana jest jej siedziba, stanowi
ona pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej
działalności, zgodnie z:
a) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE.
L. z 2013 r. Nr 352, str. 1).
b) rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 717/2014 z 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 190, str. 45),
c) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 9).
2. W sytuacji określonej w ust. 1 do wniosku o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów
zawierających azbest należy dołączyć:
a) dokumenty i informacje określone w art. 37 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362)
oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze
zm.),
b) dokumenty i informacje określone w art. 37 ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362)
oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji

składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.
U. Nr 121, poz. 810) – zgodnie z załącznikiem nr 2.
§5
REAZLIZACJA ZADANIA
1. Gmina Nowinka zawiera umowę z Wnioskodawcą ubiegającym się o pomoc przy realizacji
zadań wskazanych w §1 pkt 1 – zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
dokonuje podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami prawa
o zamówieniach publicznych, z którym Gmina Nowinka zawrze stosowną umowę.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 ustala we własnym zakresie z każdym z Wnioskodawców
harmonogram i termin wykonania prac na danej nieruchomości.
4. Gmina Nowinka zastrzega sobie prawo kontroli przez osoby upoważnione, przedsięwzięcia
objętego dofinansowaniem na każdym etapie jego realizacji.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne rozstrzygnięcie
podejmuje Wójt Gminy Nowinka.

Załącznik Nr 1
do Regulamin udzielania pomocy przy usuwaniu
wyrobów zawierających azbest z obiektów
zlokalizowanych na terenie Gminy Nowinka

…........................., dnia ….......................

WÓJT GMINY NOWINKA
Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka 33

WNIOSEK
o demontaż / transport / utylizację wyrobów zawierających azbest*
I. DANE WNIOSKODAWCY:
…...................................................................................................................................................
Imię i nazwisko lub nazwa

…...................................................................................................................................................
Adres

…...................................................................................................................................................
PESEL

Telefon kontaktowy /e - mail

II. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ AZBEST:
Adres:

…...................................................................................................................................................
Nr ewidencyjny działki:

…...................................................................................................................................................
Rodzaj zabudowy (budynek mieszkalny, gospodarczy wykorzystywany na cele związane z prowadzeniem
działalności rolniczej, gospodarczy wykorzystywany na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności rolniczej
itp.):

…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
Tytuł prawny władania nieruchomością:

…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
(np. własność, współwłasność, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, itp.)
III. WYROBY

ZAWIERAJĄCE AZBEST
Płyty azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie*:

□ płyty płaskie

□ płyty faliste

ilość:

…......................… m², stopień pilności: ………….

Stopień pilności I - wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku; Stopień pilności III - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

IV. PRZEZNACZENIE DOTACJI*
□ demontaż, transport, utylizacja

□ transport, utylizacja

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Regulaminu udzielania pomocy przy usuwaniu
wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Nowinka.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Nowinka,
16-304 Nowinka 33, na potrzeby realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych,
w tym w celu sporządzenia listy osób chętnych do udziału w projekcie oraz sporządzenia umowy
o dofinansowanie. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz
ich poprawienia.
3. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy Nowinka.
4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli mojej nieruchomości w celu sprawdzenia danych
zawartych w przedłożonym wniosku lub kontroli usunięcia wyrobów zawierających azbest, przez
pracowników Urzędu Gminy Nowinka.
5. Oświadczam, że obiekt nie jest wykorzystywany w całości ani w części do prowadzenia działalności
gospodarczej.

.........................................................
(podpis Wnioskodawcy)

*(zaznaczyć właściwe)

Załączniki do wniosku:
a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby
zawierające azbest,
b) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć
zgodę właściciela nieruchomości,
c) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych
współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.
d) Informacja o pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

Załącznik Nr 2
do Regulamin udzielania pomocy przy usuwaniu
wyrobów zawierających azbest z obiektów
zlokalizowanych na terenie Gminy Nowinka

POMOC DE MINIMIS
działalność w rolnictwie / w rybołówstwie
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy

1)

................................................................................................................................................
2)

Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*):
 działalność w rolnictwie
 działalność w rybołówstwie
Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie

3)

4)

Lp.

Dzień udzielenia pomocy1)

Podstawa prawna2)

Wartość pomocy3)

Forma pomocy4)

Przeznaczenie
pomocy5)

1
2
3
4
5

Objaśnienia:
1)
Dzień udzielenia pomocy - podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy.
2)
Podstawa prawna - podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy.
3)
Wartość otrzymanej pomocy - podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w
decyzji lub umowie.
4)
Forma pomocy - wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania
kredytów, zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub w części, lub
inne.
5)
Przeznaczenie otrzymanej pomocy - wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą
inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie czy działalności bieżącej.
Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji:

..............................................
(imię i nazwisko)
______
*)
Niepotrzebne skreślić.

....................................................
(data i podpis)

Załącznik Nr 3
do Regulamin udzielania pomocy przy usuwaniu
wyrobów zawierających azbest z obiektów
zlokalizowanych na terenie Gminy Nowinka

UMOWA AZBEST Nr ……./20….
zawarta w dniu ............................. w Nowince pomiędzy
Gminą Nowinka reprezentowaną przez Wójt Gminy Nowinka – Dorotę Winiewicz, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy, NIP 846-156-42-36 zwaną dalej „Gminą”,
a
……………………………………………………………………………………………………………
zam. ………………………………………………………………………………………………............
PESEL …………………………………………………………………………………………………....
zwanym/ą dalej „Wnioskodawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”
W związku z planowanym złożeniem przez Gminę wniosku do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie usuwania wyrobów
zawierających azbest, Strony postanawiają, co następuje.
§1
Wnioskodawca pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadcza, że posiada prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane (w rozumieniu art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oznaczoną numerem geodezyjnym
……………………………, położoną w m. ……………...……….…………., nr Księgi Wieczystej
…………………………............ wynikające z tytułu własności / współwłasności …………………… .
§2
1. Gmina zobowiązuje się do usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości określonej
w § 1 i pokrycia kosztów z tym związanych.
2. Ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do:
a) odbioru, transportu i utylizacji - ......................m2,
b) demontażu pokrycia z budynku, transportu i utylizacji:
- budynek .......................................................... - ....................m2;
- budynek .......................................................... - ....................m2;
- budynek .......................................................... - ....................m2;
3. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.
4. Warunkiem realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 jest uzyskanie środków i podpisanie
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umowy
o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowinka.
5. W przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania na zadanie „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest w roku 20…. na terenie gminy Nowinka” w wysokości do 100% niezbędnych
kosztów, umowa wygasa bez roszczeń wzajemnych Stron umowy.
§3
1. Wykonawcą zadania obejmującego prace wymienione w § 2 ust. 2 będzie firma wybrana przez
Gminę w drodze przetargu, która będzie dokonywać odbioru lub demontażu pokrycia
zawierającego azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca
unieszkodliwiania.
2. Wnioskodawca zobowiązuje się do umożliwienia firmie, o której mowa w ust. 1 wykonania prac
określonych w § 2 ust. 2.
3. Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony przez Wnioskodawcę z firmą, o której mowa

w ust. 1.
§4
1. Wnioskodawca zobowiązuje do pełnej współpracy z Gminą w celu uzyskania środków, o których
mowa § 2 ust. 4 oraz do wszystkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych.
2. W sytuacji odmowy przyznania środków, o których mowa w ust. 1 Wnioskodawca nie ma
roszczenia do Gminy o usunięcie wyrobów zawierających azbest, ani innych roszczeń związanych
z wykonaniem przedmiotowej umowy.
§5
Wnioskodawca zobowiązuje się do:
a) zgłoszenia zmiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Augustowie
i przedłożenia jego kopii Gminie (jeżeli dotyczy),
b) uzgodnienia terminu demontażu wyrobów azbestowych z wykonawcą wyłonionym przez
Gminę w wyniku procedury udzielenia zamówienia publicznego,
c) udostępnienia wykonawcy, wyłonionemu przez Gminę nieruchomości w uzgodnionym
terminie,
d) nadzoru prowadzenia prac.
2. W przypadku braku uzgodnienia, nie zgłoszenia zmiany pokrycia dachowego w Starostwie
Powiatowym w Augustowie lub nie udostępnienia nieruchomości w uzgodnionym terminie, Gmina
może rozwiązać niniejszą umowę z winy Wnioskodawcy ze skutkiem natychmiastowym.
3. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w mieniu osób trzecich
w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, a Wnioskodawca oświadcza, że nie będzie
wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Gminy.
4. Po zakończeniu prac określonych w § 2 Wnioskodawca przedłoży Gminie informację o wyrobach
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, 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).

1.

§6
Wnioskodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie oględzin na terenie nieruchomości, o której mowa
w § 1 przez pracownika Urzędu Gminy Nowinka oraz przedstawicieli firm startujących w przetargu na
wykonanie zadania.
§7
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą rozwiązywać
polubownie, a w razie wyczerpania tych możliwości właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd
właściwy miejscowo dla Gminy.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 – Gmina, 1 – Wnioskodawca.

................................................
Gmina

......................................................
Wnioskodawca

