Regulamin udzielania dofinasowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Świebodzice
§ 1.1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania dofinasowania na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice.
2. Ze środków finansowych przeznaczonych na realizację usługi mogą skorzystać podmioty będące
właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości na której znajdują się wyroby
zawierające azbest z ternu Gminy Świebodzice.
§ 2. Sfinansowana będzie likwidacja wyrobów zawierających azbest, które są ujęte w "Programie
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice" stanowiącym załącznik do
Nr XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 października 2016 r.
§ 3.1. Sfinansowane mogą być koszty demontażu i załadunku, transportu i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest. Powyższe prace w całości wykona we wskazanym terminie
podmiot, o którym mowa w § 4.
2.Dofinansowanie działań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest będzie możliwe
wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę Świebodzice dofinansowania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu po podpisaniu
umowy z Wykonawcą zadania i gdy wartość wybranej w postępowaniu przetargowym oferty nie
przekroczy kwoty udzielanego dofinansowania.
3. Dofinansowanie o których mowa w ust.2 niniejszego Regulaminu, uzależnione będzie od
warunków określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu i środków własnych Gminy posiadanych na ten cel i zabezpieczonych w budżecie
Gminy.
§ 4.1. Wykonawcą zadań obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Świebodzice będzie podmiot wybrany:
1) w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2015 r. poz.
2164) w przypadku zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości
kwoty 30 000 euro
2) zapytaniem ofertowym –gdy wartość nie przekroczy równowartości kwoty 30 000 euro
wyrażonej w złotych –niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. (art. 4 ust. 8) Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca usuwający wyroby zawierające azbest winien mieć uprawnienia i doświadczenie w
zakresie usuwania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
§ 5. Źródłem dofinasowania działań, będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz środki własne z budżetu Gminy Świebodzice.
§ 6.1. Gmina Świebodzice corocznie będzie ubiegała się o środki finansowe na usunięcie wyrobów
azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy.
2. Gmina Świebodzice corocznie będzie zawiadamiała o wstępnym naborze wniosków o udzielenie
dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy z
terminem ich składania.
§7. 1. Właściciel nieruchomości planujący usunięcie odpadów azbestowych występuje z wnioskiem

do Burmistrza Gminy Świebodzice o dofinansowanie tych prac.
2. Wzór wniosku określa załącznik nr 2, wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi
poniżej:
1) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się
wyroby zawierające azbest. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa –
uchwałę w tym przedmiocie;
2) oświadczenie o wykorzystywaniu/niewykorzystywaniu nieruchomości na cele związane z
prowadzoną działalnością gospodarczą – załącznik nr 3,
3) w przypadku współwłasności – pisemna zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli na
realizację prac – załącznik nr 4 oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu
wszystkich współwłaścicieli,
4) potwierdzenie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Świdnicy robót związanych z
demontażem pokryć dachowych, na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót,
5) oświadczenie o pomocy de minimis.
3. Jeżeli azbest zalega na nieruchomości, która jest ściśle związana z działalnością gospodarcza/
produkcja rolną dofinansowanie traktowane jest jako pomoc " de minimis" w rozumieniu
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Uni Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia
(UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
4. Podmiot ubiegający się o usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice,
która stanowi pomoc de minimis, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o udzielenie
dotacji wszystkich zaświadczeń, oświadczeń oraz informacji o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1
oraz ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. Z 2007 r. Nr. 59, poz. 404 ze zm.) lub informacji określonych w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz.
311 ze zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.
U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810)
5. Nieruchomości, na które zgłoszono wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest muszą
być ujęte w inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy Świebodzice sporządzonej na
potrzeby związane z przygotowaniem Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Świebodzice. Nie uwzględnienie tych nieruchomości w inwentaryzacji wyklucza je z
możliwości starania się o uzyskanie dotacji.
6. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do
uzupełnienia braków. Wnioski nie uzupełnione w wyznaczonym terminie zostają pozostawione bez
rozpatrzenia.
7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających
azbest Wnioskodawca informowany jest o rozpoczęciu realizacji zadań.
8. Przewidziane dofinansowanie nie dotyczy zakupu nowych materiałów budowlanych oraz
kosztów robót budowlanych związanych z ich zastosowaniem.
§7. Podstawą do wypłaty środków finansowych, jest przedłożenie przez Wykonawcę usługi w

terminie ustalonym w zawartej z nim umowie w przedmiocie realizacji usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice następujących dokumentów potwierdzających
prawidłowe wykonanie robót:
1. wykaz obiektów lub nieruchomości, z których zostały usunięte wyroby zawierające azbest ze
wskazaniem terminu realizacji prac oraz ilości usuniętych wyrobów;
2. kopii kart przekazania odpadów sporządzonych oddzielnie dla każdego obiektu lub
nieruchomości;
3. kopii oświadczeń o prawidłowości wykonania robót i oczyszczeniu terenu z azbestu, dla każdej
nieruchomości
4. oświadczenia o wynikach przeglądu każdego z obiektów pod kątem występowania miejsc
gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków, nietoperzy) z podpisami osób, które przeglądu
dokonały;
5. protokołu końcowego odbioru prac;
6. faktury VAT lub rachunku obejmującego usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Świebodzice.

