Załącznik do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU
z dnia ………….

„REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY SUSZ NA USUWANIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY SUSZ”
§1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Susz na dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowych przy wymianie
lub likwidacji pokryć dachowych oraz elementów elewacji, zlokalizowanych na terenie Gminy
Susz.
2. Celem dotacji jest poprawa stanu środowiska poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Susz.
3. Wszelkie działania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego są podejmowane na
odpowiedzialność i ryzyko Wnioskodawcy i muszą być zgodne z przepisami prawa, w tym ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

§2
1. Dotacja może być udzielona:
1) Podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom;
2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
2. Jeżeli podmiot o którym mowa w ust. 1 prowadzi działalność gospodarczą w budynku lub lokalu
objętym wnioskiem, udzielona dotacja stanowi 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 Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013,
str. 1-8) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 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. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 717/2014 z dnia 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. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45). W takim przypadku przedsiębiorca ubiegający się o
udzielenie pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedkłada
wraz z wnioskiem:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy
de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w
ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de
minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie
otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
b) Informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawiwanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zm.).

c) Informacje określone 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. poz. 810).
§3
1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji
zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest obejmujących:
1) koszty załadunku i transportu;
2) koszty unieszkodliwiania poprzez przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.
§4
Dotacja nie jest udzielana na:
1) dokumentację techniczną sporządzoną w ramach przygotowania zadania (np. projekt
budowlany);
2) na pokrycie kosztów przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych
źródeł niż objęte uchwałą;
3) koszty demontażu wyrobów zawierających azbest;
4) koszty unieszkodliwienia azbestu dokonane przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji;
§5
Dotację na dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowych przy wymianie lub
likwidacji pokryć dachowych oraz elementów elewacji udziela się do wysokości środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Susz w danym roku kalendarzowym.
§6
1. Wysokość dotacji wynosi 100% kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1, z następującymi
zastrzeżeniami:
1) nie więcej niż 500 zł za 1 Mg unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest;
2) górny limit dofinansowania dla jednego Wnioskodawcy, niezależnie od liczby złożonych przez
niego wniosków, wynosi 10% środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym
roku kalendarzowym;
2. Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania jest kolejność złożenia kompletnych wniosków.
§7
1. Nabór zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminy, oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Suszu.
2. Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie przez Wnioskodawcę zainteresowanego otrzymaniem
dotacji w Urzędzie Miejskim w Susz, pisemnego wniosku zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
będzie prowadzony do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, w roku 2020 do 30 września.
4. W przypadku możliwości przeznaczenia dodatkowych środków w budżecie Gminy Susz na dotacje
wskazane w §3 lub w przypadku rezygnacji z wykonania inwestycji przez wnioskodawców
zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania, może zostać wyznaczony przez Burmistrza
Susza dodatkowy termin w każdym roku kalendarzowym na złożenie wniosków.
5. Wnioski niezrealizowane w danym roku nie będą rozpatrzone w roku następnym.
6. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie będzie spełniać wymogów formalnych, określonych
w niniejszym regulaminie, Burmistrz Susza wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że w przypadku braku
uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.
7. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o dotację.
9. Wnioskodawca, któremu przyznano dotację, po unieszkodliwieniu wyrobu zawierającego azbest,
nie później niż do 31 października danego roku kalendarzowego, w roku 2020 do 30 listopada,
składa w Urzędzie Miejskim w Suszu:
1) wniosek o rozliczenie dotacji stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
2) dokumenty potwierdzające wykonanie zadania unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest:
a) faktura lub rachunek dokumentujące wydatki poniesione na unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest wraz z potwierdzeniem zapłaty,
b) karty przekazania odpadów potwierdzających odbiór odpadów azbestowych od
właściciela nieruchomości,
c) karty przekazania odpadów potwierdzające przekazanie odpadów na składowisko
odpadów niebezpiecznych.
10. Przekazanie środków z udzielonej dotacji następuje po wykonaniu całości zadania inwestycyjnego
w terminie 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu złożenia przez Wnioskodawcę
rozliczenia dotacji, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w Urzędzie Miejskim
w Suszu, pod warunkiem stwierdzenia przez Urząd, iż rozliczenie to po jego sprawdzeniu jest
prawidłowe.
§8
Pomimo zawarcia umowy środki nie zostaną przekazane i zobowiązanie do ich przekazania wygasa
w przypadku nieprzedłożenia rozliczenia dotacji w terminie do 31 października danego roku
kalendarzowego, w 2020 roku do 30 listopada.

§9
Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

