UCHWAŁA NR XI/213/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania
Na podstawie art.403 ust. 5 w związku z art. 400a pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.1)) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie usuwania i utylizacji azbestu ze
środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
§ 2. 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty legitymujące się tytułem prawnym do
nieruchomości, które dokonały zgłoszenia zamiaru:
1) demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
2) transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zdemontowanych lub
porzuconych przed rokiem 2015 i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych, poprzez złożenie
wniosku spełniającego wymogi określone w § 3 pkt 3 i 4.
2. Warunkiem udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji opisanej we wniosku jest
zakwalifikowanie tej inwestycji do dofinansowania w formie dotacji w konkursie ogłaszanym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
3. Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania o którym mowa w ust. 2, pozostawia
się bez rozpatrzenia. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu poniesionych kosztów przygotowania
wniosku.
4. Wnioski o przyznanie dotacji celowej rozpoznawane będą według kryterium kolejności wpływu do
Urzędu Miasta Gdyni.
§ 3. 1. W terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu o którym mowa w § 2 ust. 2, powiadamia się
w sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości dokonywania zgłoszeń o których mowa w § 2 ust. 1.
2. Zawiadomienie określa w szczególności miejsce i termin przyjmowania wniosków o których mowa
w § 2 ust. 1.
3. Wniosek o którym mowa w § 2 ust. 1 powinien zawierać w szczególności:
1) dane wnioskodawcy, obejmujące imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL w przypadku osób fizycznych
lub nazwę lub firmę, adres siedziby, REGON, Nr KRS w przypadku gdy podmiot prowadzi działalność
gospodarczą,
2) adres nieruchomości na których będzie prowadzona inwestycja,
3) rodzaj i powierzchnia lub masa wyrobów zawierających azbest,
4) wnioskowaną kwotę dotacji,
5) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
6) dokumentację fotograficzną obrazującą stan nieruchomości przed rozpoczęciem prac, umożliwiającą
porównanie z powykonawczą dokumentacją fotograficzną.
4. W przypadku gdy o udzielenie dotacji ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
a przedsięwzięcie objęte wnioskiem jest wykonywane w ramach tej działalności do wniosku załącza się także:

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, M.P. z 2013 r. poz. 729, 821,
Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, M.P. z 2014 r. poz. 648, 790, Dz. U. z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478,
881
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1) zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał
wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o dotację oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości każdej pomocy de minimis otrzymanej albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie,
2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu i informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn.
zm.2)),
5. Wysokość dofinansowania ustala się w wysokości określonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
6. Kosztem kwalifikowanym do dofinansowania jest udokumentowany koszt demontażu wyrobów
zawierających azbest, a także zbierania, transportu i składowania odpadów.
7. Przyznawanie dotacji następuje na podstawie umowy o przyznanie dotacji na usunięcie i utylizację
azbestu, określającej w szczególności:
1) strony umowy,
2) miejsca usunięcia azbestu,
3) wysokość przyznanego dofinansowania,
4) sposób wypłaty dofinansowania,
5) nr konta bankowego, na które ma być przekazana dofinansowanie,
6) zobowiązanie wnioskodawcy do wyboru wykonawców inwestycji posiadających przeszkolonych pracowników
wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824),
7) termin rozliczenia dofinansowania.
§ 4. Rozliczenia dotacji dokonuje się na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii:
1) umów pomiędzy beneficjentem a wykonawcą inwestycji,
2) faktur za wykonaną inwestycję,
3) kart przekazania odpadów,
4) oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
§ 5. 1. W postępowaniu o udzielenie dotacji można żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów
oraz informacji niezbędnych do weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków, a także przeprowadzić
kontrolę prac objętych dofinansowaniem.
2. Udzielanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą następuje z zachowaniem
kryteriów udzielania pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu 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 r.).
3. Przyznawanie pomocy de minimis na podstawie uchwały ogranicza się do dnia 30 czerwca 2021 r.
4. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy podmiotu
dotowanego, po podpisaniu umowy.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.3)).

2) Zmiany

zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 276, Dz.U. z 2014 r. poz.1543

3) Zmiany

tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz.U.
z 2015 r. poz. 238, 532
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§ 6. Traci moc uchwała nr XVIII/343/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na
usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 1451).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski
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