
ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

244/2009Uchwała Nr .
Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia .. ~.R...J.j..t),!;a 2009r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z obiektów budowlanych usytuowanych na terenie Powiatu Nowodworskiego".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 z pozn. zm. ) w związku
z art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2008 Nr 25 poz.
150 z późno zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/98/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. Rady Powiatu
Nowodworskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji " Planu gospodarki odpadami dla Powiatu
Nowodworskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do 2015 r.", Zarząd Powiatu
Nowodworskiego uchwala, co następuje:

1. Wprowadza się Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z obiektów budowlanych usytuowanych na terenie Powiatu Nowodworskiego w brzmieniu
załącznika do niniejszej uchwały.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa zasady i warunki dofinansowania kosztów
usuwania wyrobów zawierających azbest oraz określa procedury składania i rozpatrywania
wniosków.
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Załącznik do
Uchwały Nr .2.4.4./.2.0.0.9.
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia .. 1.6....1ip.c.a...2'O09 r •

Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów

zawierających azbest z obiektów budowlanych usytuowanych na terenie
Powiatu Nowodworskiego

określenie "wyroby zawierające azbest" oznacza odpady o kodach 170601 - materiały izolacyjne

zawierające azbest i 170605 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest, zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów

(Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206 ).

o przyznanie dofinansowania kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest

mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne, posiadające tytuł prawny do obiektu budowlanego lub

nieruchomości gruntowej, na której zgromadzone są wyroby zawierające azbest, jednostki

organizacyjne powiatu nowodworskiego oraz wspólnoty mieszkaniowe z obszaru powiatu, przy

czym pomoc dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

działalności gospodarczej ( Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1095 z późno zm.) może być udzielona

wyłącznie na potrzeby nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1. Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z likwidacją wyrobów zawierających

azbest, powstałych przy usuwaniu pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów

budowlanych, tj. przy pracach demontażowych oraz związane z pakowaniem, załadunkiem,

transportem i przekazaniem odpadów do miejsca unieszkodliwienia. Dofinansowaniu nie

podlega koszt zakupu, transportu i wykonania nowego pokrycia dachowego, elewacji lub



innych elementów budowlanych.

2. Likwidacji wyrobów azbestowych dokonuje Wykonawca w trybie i na zasadach

określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2

kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 71 poz. 649 ).

l. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie refundacji części poniesionych kosztów.

2. Dofinansowanie będzie przyznawane w oparciu o złożony przez Gminę wniosek zbiorczy

( sporządzony w oparciu o wnioski właścicieli nieruchomości na terenie danej Gminy),

do wyczerpania się limitu środków PFOŚiGW przeznaczonych na ten cel w danym roku

budżetowym.

3. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2 t;) % całkowitej kwoty likwidacji

wyrobów zawierających azbest, o której mowa w § 5 p.l t.j. faktur VAT lub

rachunków wystawionych przez Wykonawcę.

1. W celu uzyskania dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest Gmina sporządza

wniosek zbiorczy i przedkłada go Zarządowi Powiatu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty

określające w szczególności ilość złożonych objętych dofinansowaniem wniosków

indywidualnych, ilość azbestu objętego likwidacją oraz wysokość dofinansowania udzielonego na

ten cel z GFOŚiGW, potwierdzone za zgodność kopie dokumentów składanych Gminie w celu

uzyskania dofinansowania, protokół odbioru wykonanych robót, faktury VAT lub rachunki

wystawione przez Wykonawcę, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz kopię karty przekazania

usuniętych wyrobów zawierających azbest ( odpadów).

2. Wniosek zbiorczy, o którym mowa w ust. 1 podlega sprawdzeniu pod względem formalno -

prawnym, a następnie zostaje wpisany do rejestru wniosków. W przypadku jakichkolwiek

wątpliwości Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli zasadności złożonych

wniosków, stanowiących podstawę wniosku zbiorczego.

5. Po akceptacji wniosku zbiorczego pod względem zgodności z kryteriami dofinansowania Powiat

Nowodworski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu podpisuje z Gminą reprezentowaną przez

Wójta I Burmistrza umowę, która powinna zawierać w szczególności:

1. oznaczenie stron umowy,

2. wykaz nieruchomości objętych dofinansowaniem (załącznik),

3. cel na jaki dotacja została przyznana, efekt ekologiczny oraz rzeczowy przedsięwzięcia,



4. termin wykorzystania dotacji, me dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku

budżetowego,

5. wysokość dotacji, oraz wysokość dofinansowania z GFOŚiGW,

6. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

7. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.
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Uchwały Nr~~4/R~ządu Powiatu Nowodworskiego z dnia J.Q. lipca 2009r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z obiektów budowlanych usytuowanych na terenie Powiatu Nowodworskiego".

Rada Powiatu Nowodworskiego Uchwałą Nr XVIIII9812008 z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji" Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Nowodworskiego

na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r. ", przyjęła do realizacji "Plan gospodarki

odpadami dla powiatu Nowodworskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do 20l5r."

Załącznikiem Nr 1 do niniejszego planu jest "Program usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest dla powiatu Nowodworskiego na lata 2008-2032". Mając na uwadze

zapewnienie prawidłowej realizacji "Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu

Nowodworskiego", która musi przebiegać we współpracy z gminnymi organami samorządu

terytorialnego, Zarząd Powiatu Nowodworskiego ustalił zasady i warunki dofinansowania

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu nowodworskiego, regulamin

udzielania takiego dofinansowania oraz procedurę składania i załatwiania wniosków o

dofinansowanie w formie odrębnych dokumentów.

W związku z powyższym uchwalono jak w treści uchwały.


