
Id: QAUDH-OZENZ-DJDYO-IYFKN-PXFSF. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR LIV/359/2010
RADY GMINY WÓLKA

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji 
materiałów zawierających azbest, pochodzących z dachów budynków zlokalizowanych na terenie Gminy 

Wólka" 

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/199/08 Rady Gminy Wólka z dnia 27 
listopada 2008r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Wólka" w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 
z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Gminy Wólka uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji 
materiałów zawierających azbest pochodzących z dachów budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Wólka " 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wólka 

§ 3. Traci moc Uchwała XXXII/214/09 Rady Gminy Wolka z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia 
"Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbet pochodzących z budynków 
z terenu Gminy Wólka" 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Ryszard Pietrzak
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Uzasadnienie

Nowelizacja prawa ochrony środowiska zlikwidowała gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Prowadzenie przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami należy do zadań własnych gminy 
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Załącznik do uchwały Nr LIV/359/2010 .Rady Gminy Wólka 

z dnia 31 maja 2010 r.. 

Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji, materiałów 
zawierających azbest pochodzących z dachów budynków zlokalizowanych na terenie gminy Wólka 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji 
materiałów zawierających azbest pochodzących z dachów budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Wólka 

2. Dofinansowanie przysługuje osobom, mającym tytuł własności do nieruchomości znajdującej się na terenie 
Gminy Wólka w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji z zastrzeżeniem, że nieruchomość ne jest 
wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 
działalnosci gospodarczej (dz.U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) 

3. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu części dokumentowanych kosztów realizacji w/w 
zadania, po jego zakończeniu. 

4. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub 
elewacji budynków, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. W/w koszty pokrywa 
w całosci wnioskodawca. 

5. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za usuwanie odpadów azbestowych z wymiany pokryć dachowych 
wywiezionych we własnym zakrsie przed złożeniem wniosku 

6. Demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie 
publiczne Gminy Wólka przez firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki 
odpadami wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 
251, z późn. zm.) 

7. Wysokość dofinansowania ustala się na podstawie faktury wystawionej przez firmę wybraną w drodze 
przetargu 

§ 2. 1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w § 1winny złozyć stosowny 
wniosek do Urzędu Gminy w Wólce, dostępny w Referacie Strategii i Rozwoju Zasobów Naturalnych w/w 
Urzędu. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

a) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł własności do nieruchomości (w przypadku 
nieruchomości, do której tytuł własności posiada kilka osób należy dołączyć zgodę wszystkich, pozostałych 
współwłaścicieli na realizację zadania); 

b) kserokopia zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę złożonego w Starostwie Powiatowym w Lublinie 

c) oświadczenie wnioskodawcy do pobrania w Referacie Strategii i Rozwoju Zasobów Naturalnych Urzędu Gminy 
Wólka, że wyroby zawierające azbest pochodzą z dachu budynku, który nie jest wykorzystywany na cele 
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

3. Liczba zrealizowanych wniosków uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych na realizację 
niniejszego zadania w danym roku budżetowym 

4. Wnioski nie zrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą realizowane 
w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym 

5. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane 

§ 3. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest: 

1. Sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z wymaganiami niniejszego Regulaminu 

2. Pozytywne zaakceptowanie przez Wojta Gminy wniosku o dofinansowanie 

3. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli w trakcie realizacji zadania 


