UCHWAŁA NR XVI/203/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych
z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Susz.
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2020 r. poz. 713), art. 403 ust. 5 w związku z ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (tekst jednolity z 2020 r., poz. 1219) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i rozliczania dotacji, udzielanej ze środków budżetowych
Gminy Susz, dla przedsięwzięć z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Susz w „Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Susz na usuwanie wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Susz”, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Blonkowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/203/2020
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 30 lipca 2020 r.
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.
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§ 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.
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§ 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.).
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Susz na dofinansowanie kosztów związanych
z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Susz
I.

Dane wnioskodawcy
Imię, nazwisko/nazwa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL: ………………………………………………. NIP:…………………………………. REGON: …………………………………….
Numer telefonu: …………………………………………….*
Adres zamieszkania/siedziba:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł prawny do nieruchomości:
Własność/ współwłasność**
Najem

** dołączyć zgody współwłaścicieli działki;

Inne …………………………………………
Sposób przekazania dotacji:
Przelewem na konto Wnioskodawcy nr:

__

____

____

____

____

____

____

Właściciel rachunku: ………………………………………………………………………………………………………………………………

II.

Lokalizacja zadania zaplanowanego do wykonania
Susz, kod pocztowy 14-240
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer ewidencyjny działki: …………………………………… Obręb geodezyjny nr: …………………………………………

III.
1.

Opis zadania zaplanowanego do wykonania
Rodzaj wyrobu zawierającego azbest
Pokrycia dachowe:

2.

Przegrody pionowe:

płyty faliste

okładziny ścienne

płyty płaskie

przegrody wewnętrzne

Rodzaj budynku:
jednorodzinny

wielorodzinny

gospodarczy

inny, jaki? ……………………………………………………………………………………………………………………..
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Ilość wyrobów planowanych do usunięcia: ……………………………. Mg (ton); …………………..…………….. m

2

przy czym należy przyjąć:
2
 Płyty faliste – ok. 20 kg/m
2
 Płyty płaskie - ok. 25 kg/m
2
 Okładziny ścienne i przegrody wewnętrzne – ok. 12 kg/m

IV.

Termin wykonania zadania



planowana data rozpoczęcia realizacji zadania ………………………..,



planowana data zakończenia realizacji zadania ……………………….,

V.

Oświadczenie
Oświadczam, że:

1.

Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

2.

Znana jest mi treść uchwały Nr …………/……………./………… Rady Miejskiej w Suszu z dnia ………………………
roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań
inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Susz.

…………………………………………………
data wypełnienia wniosku

……………………………………………………..
podpis Wnioskodawcy

*podanie danych jest nie obowiązkowe, ale podanie ich może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia
sprawy);
** dołączyć zgody współwłaścicieli działki;
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s1 , dalej RODO), informuję:
1. Administratorem
danych
osobowych
jest
Burmistrz
Susza,
ul.
Józefa
Wybickiego
6,
14-240
Susz,
dane kontaktowe: tel. 55 278-60-15, fax. 55 278-62-22, email: susz@susz.pl .
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail inspektor@susz.pl lub pisemnie na adres Administratora
wymieniony w punkcie 1.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest z Gminy Susz. Podstawy prawne: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
oraz art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.
4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one
ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się
przetwarzanie danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym
również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych. Ma Pan/i/ także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania – jednakże
skorzystanie z tego prawa nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wniesienia sprzeciwu.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawakonsekwencją nie podania danych osobowych będzie nie załatwienie sprawy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Oświadczam, że nieruchomość/ci wskazane przeze mnie we wniosku o finansowanie zadania
polegającego na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest są*/nie są wykorzystywane do
prowadzenia działalności gospodarczej i/lub rolniczej.

………………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………………….
(czytelny podpis)

Oświadczam, że w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat
podatkowych tj. w okresie od dnia 1 stycznia …………. r. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
tj. do dnia ……………. r. – nie otrzymałem pomocy de minimis.

…………………………………..…..
(miejscowość, data)

..…………………………………………
(czytelny podpis)

Oświadczam, że pomoc de minimis otrzymana w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch
poprzedzających go lat podatkowych tj. w okresie od dnia 1 stycznia …….….. roku do dnia złożenia
wniosku o dofinansowanie tj. do dnia ……….… roku wyniosła ……………. euro. Jednocześnie
zobowiązuję się do przedstawienia informacji o pomocy de minimis otrzymanej po dacie złożenia
wniosku, aż do dnia przyznania pomocy de minimis.

…………………………………..…..
(miejscowość, data)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

FORMULARZ ROZLICZENIA
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Susz na dofinansowanie kosztów związanych
z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Susz

I.

Dane wnioskodawcy
Data oraz numer zawartej umowy:
data: ………………………………………..

numer: ……………………….……………………………

Imię, nazwisko/nazwa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL: ………………………………………………. NIP:…………………………………. REGON: …………………………………….
Telefon: …………………………………………….
Adres zamieszkania/siedziba:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II.

Lokalizacja zadania zaplanowanego do wykonania
Susz, kod pocztowy 14-240
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer ewidencyjny działki: …………………………………… Obręb geodezyjny nr: …………………………………………

I.
1.

Opis zadania zaplanowanego do wykonania
Rodzaj wyrobu zawierającego azbest
Pokrycia dachowe:

2.

Przegrody pionowe:

płyty faliste

okładziny ścienne

płyty płaskie

przegrody wewnętrzne

Rodzaj budynku:
jednorodzinny

wielorodzinny

gospodarczy

inny, jaki? ……………………………………………………………………………………………………………………..
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Ilość wyrobów usuniętych: ……………………………….…. Mg (ton); …………………..…………………….. m

II.

2

Termin wykonania zadania



data rozpoczęcia realizacji zadania …………………………..……………..,



data zakończenia realizacji zadania ………………………………….….….,

III.

Koszty kwalifikowane poniesione na wykonanie zadania


Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wraz z transportem:
wartość netto: ……………………………… zł
wartość brutto: ……………………………. zł
wartość podatku VAT: ………………….. zł

IV.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu rozliczenia:
faktura VAT/rachunek:
nr ……………………………. z dnia ……………………………….. wystawiona przez ………….........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nr …………………………… z dnia ………………………………... wystawiona przez ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
karta przekazania odpadów (usuniętych wyrobów zawierających azbest)
nr ……………………………. z dnia ……………………………….. wystawiona przez ………….........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nr …………………………… z dnia ………………………………... wystawiona przez ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
inne dokumenty /jakie/:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………...
data



…………………………………………………………
Podpis Wnioskodawcy

Złożenie niniejszego formularza rozliczenia nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji
warunkującym wypłatę środków.
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