UCHWAŁA NR XVIII/343/12
RADY MIASTA GDYNI
z 28 marca 2012 roku
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 2008r. Nr 25 poz. 150 ze 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.
1.

2.

3.

4.

§2
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, mające tytuł prawny do nieruchomości,
które dokonały zgłoszenia zamiaru wymiany elewacji, pokryć dachowych lub innych
wyrobów zawierających azbest na obiektach budowlanych na tej nieruchomości
posadowionych, poprzez złoŜenie wniosku, spełniającego wymogi określone w § 3 pkt 3.
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.
Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania o którym mowa w § 1 ust.
2, zostają zwrócone wnioskodawcy. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu
poniesionych kosztów przygotowania wniosku.
Wnioski o przyznanie dotacji celowej rozpoznawane będą wg kryterium kolejności
wpływu do Urzędu Miasta Gdyni.

§3
1. W terminie 14 dni od powzięcia informacji o ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu o którym mowa w § 1
ust. 2, powiadamia się w sposób zwyczajowo przyjęty o moŜliwości dokonywania
zgłoszeń o których mowa w § 1 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:
− 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,
− adres nieruchomości na których będzie prowadzona inwestycja,
− rodzaj i powierzchnia wyrobów zawierających azbest,
− wnioskowana kwota dotacji,
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− dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.
4. W przypadku gdy o dofinansowanie występuje przedsiębiorca, a przedsięwzięcie objęte
wnioskiem jest wykonywane w ramach tej działalności, do wniosku naleŜy dołączyć
oświadczenia i dokumenty wymagane przepisami o postępowaniu w sprawach
dotyczących udzielenia pomocy publicznej.
5. Wysokość dofinansowania ustala się w wysokości określonej przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
6. Kosztem kwalifikowanym do dofinansowania jest wyłącznie koszt demontaŜu wyrobów
zawierających azbest, transportu i składowania odpadów.
7. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie umowy o przyznanie dotacji na usunięcie i
utylizację azbestu, która określa w szczególności:
a) strony umowy,
b) miejsca usunięcia azbestu,
c) wysokość przyznanego dofinansowania,
d) sposób wypłaty dofinansowania,
e) nr konta bankowego, na które ma być przekazana dofinansowanie,
f) zobowiązanie do wyboru wykonawców inwestycji posiadających decyzję
zatwierdzającą program gospodarki odpadami zawierającymi azbest, wydaną przez
Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce siedziby firmy,
g) adres urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu ubiegającego się o dotację,
h) termin rozliczenia dofinansowania.
§4
Rozliczenia dotacji dokonuje się na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem
kopii:
a) umów pomiędzy beneficjentem a wykonawcą inwestycji,
b) faktur za wykonaną inwestycję,
c) kart przekazania odpadów,
d) oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o
prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z
zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
1.

2.
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§5
W postępowaniu o udzielenie dotacji moŜna Ŝądać od wnioskodawcy dodatkowych
dokumentów oraz informacji niezbędnych do weryfikacji prawidłowości wydatkowania
środków, a takŜe przeprowadzić kontrolę prac objętych dofinansowaniem.
Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy
podmiotu dotowanego, po podpisaniu umowy.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W zakresie w jakim dotacja udzielana jest przedsiębiorcom stosuje się przepisy o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inŜ. Stanisław Szwabski
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