U C H W A Ł A Nr XVIII/87/12
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na
usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
pochodzących z terenu Gminy Babimost.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi. zmianami) oraz
art. 403 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (jednolity
tekst Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1.

Ustala się zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
na
dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów
zawierających azbest.

§ 2.

Dotacji udziela się na wydatki inwestycyjne związane z:
1. demontażem pokrycia dachowego zawierającego azbest lub innych wyrobów
zawierających azbest,
2. transportem odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca
unieszkodliwiania,
3. unieszkodliwianiem poprzez składowanie odpadów zawierających azbest.

§ 3.

W przypadku, w którym dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną mają
zastosowanie przepisy dotyczące udzielania pomocy publicznej.

§ 4.

Kwota dotacji wynosić będzie 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących
koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów na składowisku.

§ 5.

Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania stanowi załącznik do uchwały i jest do
pobrania na stronie www.babimost.pl lub w Urzędzie Miejskim w Babimoście ul.
Rynek 3, pokój nr 5 lub u Sołtysów.

§ 6.

Ubiegający się o dofinansowanie muszą spełnić łącznie następujące warunki:
1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości,
2) nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
3) posiadać zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura
w Sulechowie zamiaru zmiany pokrycia dachowego lub pozwolenie na budowę
ze Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie
w przypadku zmiany konstrukcji dachu.
4) posiadać pisemną zgodę na wejście z robotami budowlanymi na teren
nieruchomości.

§ 7.

Po weryfikacji wniosku zawarta zostanie umowa na podstawie art. 250 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.)

§ 8.

Dotacja rozliczona zostanie na podstawie faktury lub innego równoważnego dowodu
zapłaty.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Paciejewski

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/87/12
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 26 marca 2012 roku

Babimost, dnia………………………… r.
WNIOSEK
o dofinansowanie demontażu* i odbioru
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
1. Wnioskodawca:………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

adres do korespondencji:………………………………………………………………...
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu)

telefon………………………… tytuł prawny do nieruchomości………………………
(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)

2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zwierających azbest:
..............................................................................................nr ew. działki.......................
(ulica, nr domu/nr nieruchomości gdzie został / zostanie przeprowadzony demontaż pokrycia dachowego)

3. Rodzaj budynku objętego zmianą pokrycia..……………………………………………
4. Rodzaj odpadów:…………………………………………………………………….......
(płyty eternitowe płaskie/faliste, inny odpad)

5. Szacunkowa ilość odpadów do demontażu, transportu i utylizacji:
…………………………………………………………………………………………..
(m2)

6. Szacunkowa ilość odpadów do transportu i utylizacji:
…………………………………………………………………………………………..
(m2)

7. Termin realizacji zadania od dnia…………………….do dnia…………………………
8. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie
z prawdą.
…………………………………
(data i czytelny podpis)

Załączniki:
1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/działki.
2) Przy zmianie tylko pokrycia dachowego – zgłoszenie ze Starostwa Powiatowego
w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie.
3) Przy zmianie konstrukcji dachu – pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w
Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie.
4) Oświadczenie o prawidłowym zabezpieczeniu i przechowywaniu zdjętego azbestu.
Adnotacje urzędowe……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
* Niepotrzebne skreślić

