
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  319/2013 Zarządu  Powiatu 
Czarnkowsko -Trzcianeckiego z dnia 14 lutego 2013 r. w 
sprawie zasad   i trybu finansowania  przedsięwzięć 
związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z 
budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na 
terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w roku 2013. 

Zasady i tryb finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających 
azbest  z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych  na terenie powiatu 

czarnkowsko – trzcianeckiego w roku 2013

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

§  1.  Ustala  się  zasady  i  tryb  finansowania  z  budżetu  Powiatu  Czarnkowsko  -  Trzcianeckiego, 
przedsięwzięć związanych  z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych,  
inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w roku 2013.

§ 2. Finansowanie z budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego    przedsięwzięć związanych z 
likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych 
na terenie powiatu czarnkowsko-  trzcianeckiego jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r.  Prawo ochrony środowiska, z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu oraz Programem 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego 
przyjętym uchwalą Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXII/229/2009 z dnia 26 maja  
2009 r.

§ 3. Przedmiotem dotacji może być demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest  lub  transport  i  unieszkodliwienie  już  zdeponowanych  wyrobów  zawierających  azbest  z 
budynków  mieszkalnych,  inwentarskich  i  gospodarczych  na  terenie  powiatu  czarnkowsko  - 
trzcianeckiego. 

§  4.  Likwidację  wyrobów zawierających  azbest  organizuje  Powiat  Czarnkowsko –  Trzcianecki  z 
gminami zlokalizowanymi na jego terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. 

§  5.  Użyte  w  niniejszych  zasadach  określenia  „azbest"  i  „wyroby  zawierające  azbest"  oznaczają 
materiały wykonane z azbestu rozumianego według przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o  
zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 3 poz. 20 ze zm.). 

§ 6. Do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na likwidacji wyrobów 
zawierających azbest uprawnione są: 

1. podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: 
a) osoby fizyczne, 
b) wspólnoty mieszkaniowe, 
c) osoby prawne, 
d) przedsiębiorcy;

2. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami      prawnymi,  
posiadające  tytuł  prawny  do  nieruchomości  położonej  na  terenie  Powiatu  Czarnkowsko  - 
Trzcianeckiego (budynki  mieszkalne,  inwentarskie  i  gospodarcze),  na  której  występują  wyroby 
zawierające azbest. 



§  7.  W  przypadku  ubiegania  się  o  dotację  przez  podmiot  prowadzący  działalność  gospodarczą 
udzielenie dofinansowania: 

1.  nie stanowi pomocy publicznej; 
2.  będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr  
     1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do  
     pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006); 
3.  będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji 
     (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu 
     WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 
     337/35 z 21.12.2007);
4.  będzie stanowić pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji 
     (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w 
     odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i  
     zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193/6 z 25.07.2007). 

§  8.  Wykonawca  prac  związanych  z  demontażem,  transportem  i  unieszkodliwianiem  wyrobów 
zawierających  azbest  lub  transportem  i  unieszkodliwianiem  już  zdeponowanych  wyrobów 
zawierających azbest wyłaniany jest w drodze przetargu publicznego, zorganizowanego przez Powiat 
Czarnkowsko - Trzcianecki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami). 

§  9.  Zarząd  Powiatu Czarnkowsko -  Trzcianeckiego zawiera,  z  wyłonionym w drodze przetargu,  
wykonawcą umowę, w której określa m. in. wynagrodzenie za poszczególne czynności tzn. demontaż 
wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, transport 
oraz unieszkodliwienie tych wyrobów. 

Rozdział II

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

§ 10. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są według następujących kryteriów: 

1. Do  składania  wniosków  o  dofinansowanie  przedsięwzięcia  polegającego  na  likwidacji 
wyrobów  zawierających  azbest  uprawnione  są  osoby  fizyczne  zameldowane  na  terenie 
powiatu  czarnkowsko  -  trzcianeckiego  oraz  wspólnoty  mieszkaniowe,  które  dokonały 
inwentaryzacji  wyrobów  zawierających  azbest  na  swojej  nieruchomości  oraz  zostały 
zgłoszone  w Urzędzie  Gminy,  na  której  położone  są  nieruchomości  zawierające   wyroby 
azbestowe.

2. Do składania wniosków, w przypadku niewykorzystania określonych limitów w danej gminie 
przez  podmioty  wymienione  w  ust.  1,  uprawnione  stają  się  także  osoby  fizyczne  nie 
zameldowane na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, posiadające nieruchomości na 
terenie powiatu, jednostki samorządu terytorialnego  oraz jednostki organizacyjne zaliczone 
do  sektora  finansów  publicznych,  a  także  Spółki  ze  100%  udziałem  gminy,  posiadające 
nieruchomość na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.

3. Do składania wniosków, w przypadku niewykorzystania określonych limitów w danej gminie 
przez  wnioskodawców  wymienionych  w  ust.1  i  2,  uprawnione  stają  się  także  podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą.

4. Przyjmuje się,  że 1 m2  płyty eternitowej waży 16 kg. Powyższy przelicznik stosuje się do 
wyliczenia wstępnego kosztów demontażu.



Rozdział III

Środki na realizację przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest

§ 11

1. Środki  na  realizację  przedsięwzięcia  pochodzą  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Poznaniu,  budżetu  Powiatu  Czarnkowsko  – 
Trzcianeckiego oraz budżetów gmin powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego.

     

2.  Zadeklarowane  środki  finansowe  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu  w dofinansowaniu   w 2013 r., wynoszą 101 000,00, przy 
czym jego udział w przedsięwzięciu nie może być większy niż 85% Kostów zadania.
 

3. Środki finansowe zadeklarowane przez gminy na realizację przedsięwzięcia gminy przekażą na 
konto do Starostwa Powiatowego przed jego rozpoczęciem w całości lub w rozbiciu na raty  –  
50%  przed  realizacją  przedsięwzięcia,  a  drugie  50%  po  wyczerpaniu  środków  gminnych 
przekazanych przez gminy, na podstawie zawartej umowy dwustronnej.

Rozdział IV

Tryb postępowania w sprawie udzielania dofinansowania

§ 12. 1.  Dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest udziela się na pisemny wniosek, 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-
Trzcianeckiego  Nr 319/2013  z dnia 14 lutego 2013 r.  sprawie  zasad i trybu finansowania 
przedsięwzięć związanych z likwidacją   wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, 
inwentarskich i  gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w roku 2013,   wraz 
z dokumentami określonymi w załączniku nr 3 ww. uchwały. Wniosek składa się do gminy właściwej 
dla miejsca położenia nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

§ 13.1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do  Gminy oraz według kolejności  
określonej w § 10. 

2.  Wnioski będą przyjmowane przez gminy po zapewnieniu środków przeznaczonych na ten cel 
w budżetach gmin. 

3. Termin składania wniosków do gminy ustala się od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 lipca 
2013r. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

4. Wnioski przekazane przez gminę będą rozpatrywane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 
do wyczerpania limitów przyznanych poszczególnym gminom. 

5. O przyznaniu  jak,  i  odmowie  udzielenia  dotacji  Powiat  Czarnkowsko  -    Trzcianeckiego 
informuje wnioskodawcę niezwłocznie na piśmie. 

§  14.  Dofinansowanie  do  kosztów  usuwania  (demontażu)  wyrobów  zawierających  azbest 
przyznawane będzie w wysokości 100 % całkowitych kosztów.

§  15.  Po  zweryfikowaniu  wniosku  i  jego  pozytywnym  rozpatrzeniu,  Powiat  Czarnkowsko  - 
Trzcianecki przekazuje wniosek do wykonawcy celem realizacji likwidacji wyrobów zawierających 
azbest oraz zawiera z wnioskodawcą umowę dofinansowania.



Rozdział V

Rozliczenia finansowe

§ 15. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie umowy, o której mowa w § 9 zostanie zapłacone 
bezpośrednio wykonawcy, po przedstawieniu przez niego faktury VAT na kwotę zgodną z warunkami  
umowy o dofinansowanie zadań, w ciągu 14 dni. 

 § 16.  Środki przekazane do Powiatu  przez gminy na realizacje przedsięwzięcia  nie wykorzystane w 
odniesieniu do poszczególnych gmin podlegać będą zwrotowi.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 18. Całkowitego rozliczenia programu likwidacji wyrobów zawierających azbest w 2013 r. należy 
dokonać do 15 listopada 2013 r.


