Załącznik
do Zarządzenia nr 9/2018
Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia
z dnia 17 stycznia 2018r.

Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub – Dobrzyń w 2018r.
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§1
Regulamin określa zasady przyjmowania wniosków i przyznawania dofinansowania na
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Golubia – Dobrzynia.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Wnioskodawcy, należy przez to rozumieć
osobę lub podmiot, który w celu otrzymania dofinansowania złoży wniosek o
dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest.
W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć Wnioskodawcy mający tytuł prawny do
nieruchomości znajdującej się na terenie Miasta Golubia – Dobrzynia.
Gmina Miasto Golub – Dobrzyń ubiega się o przyznanie dotacji na realizację
przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania
odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW), uczestnicząc w konkursie, w związku z tym
dofinansowanie nie jest gwarantowane.
W ramach dofinansowania można ubiegać się o dotację na zadania związane z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest, tj.:
1) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
2) zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
zdemontowanych lub porzuconych i znajdujących się w miejscach do tego
nieprzeznaczonych na terenach nieruchomości, do których Wnioskodawca posiada
tytuł prawny.
Nie będą pokrywane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych,
koszty demontażu pokryć z innych materiałów lub elementów towarzyszących rozbiórce,
koszty zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.
§2
Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których
właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kwota
dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.
Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi mogą ubiegać się o dofinansowanie w
wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych1.
Wnioskodawcy inni, niż wskazani w ust. 2 mogą ubiegać się o dofinansowanie w
wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych.
Wnioskodawcy zobowiązaniu są do wniesienia wkładu własnego w wysokości:
1) 15% kosztów kwalifikowanych w przypadku osób fizycznych,

Maksymalny koszt jednostkowy demontażu, transportu i unieszkodliwienia (przekazania na składowisko)
odpadów zawierających azbest nie może być większy niż 800,00 zł za 1 Mg.

2) 30% kosztów kwalifikowanych w przypadku wnioskodawców niebędących osobami
fizycznymi.
5. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie jest ujęcie nieruchomości, na
której znajdują się materiały zawierające azbest w inwentaryzacji występowania
wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Golubia – Dobrzynia, prowadzonej
przez Gminę Miasto Golub – Dobrzyń.
6. Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana zasad finansowania przez WFOŚiGW,
zasady i tryb udzielanej pomocy finansowej zgodnie z niniejszym Regulaminem mogą
zostać zmodyfikowane.
§3
1. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji winny przedłożyć w Urzędzie Miasta
Golubia – Dobrzynia stosowny wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów
zawierających azbest, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Wnioskodawcy załączają do wniosku następujące załączniki:
1) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) – załącznik
nr 2 do Regulaminu;
2) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) –
załącznik nr 3 do Regulaminu;
3) zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub
pozwolenie na budowę (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) lub
oświadczenie Wnioskodawcy o braku konieczności uzyskania ww. dokumentów
(zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu) – w zależności od zakresu prac, w
przypadku przedsięwzięć polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest
z budynku, odbiorze, transporcie na składowisko odpadów niebezpiecznych i
unieszkodliwieniu;
4) oryginał pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu lub wypisu oraz potwierdzenie
wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku występowania przez pełnomocnika) – od
złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo
jego odpisu lub wypisu Wnioskodawca winien uiścić opłatę w wysokości 17,00 zł (z
wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę
skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą
złożenia wniosku. Opłatę można wpłacić w Kasie Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia
lub na konto Gminy Miasto Golub – Dobrzyń nr 35 9551 0002 0100 2219 2000 0001.
3. Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji przedkładają, oprócz
wymienionych w ust. 2, dodatkowo dokumenty o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym
ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o
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wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i
przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis (wzór formularza informacji stanowi załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis).
Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji prowadzący działalność w
sektorze rolnictwa lub rybołówstwa przedkładają, oprócz wymienionych w ust. 2,
dodatkowo dokumenty o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymali w roku, w
którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych,
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymali w
roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie (wzór formularza informacji stanowi załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).
Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
Wnioski przyjmowane będą w terminie do 16 lutego 2017.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia – Dobrzynia, w następujący sposób:
1) osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach
7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 –
14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, pokój nr I C (parter) lub
2) listownie na adres Urzędu Miasta Golub – Dobrzyń, tj. Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400
Golub – Dobrzyń (decyduje data wpływu korespondencji na Biuro Podawcze UM).

§4
1. Wyboru firmy, która wykona prace na każdej nieruchomości objętej dofinansowaniem
dokona Gmina Miasto Golub – Dobrzyń w ramach postępowania o udzielenia
zamówienia publicznego. Prace związane z demontażem, transportem i
unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych (azbestowych) mogą być wykonywane
tylko przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne zezwolenie.
2. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wykonania prac na rzecz wnioskodawców, w
szczególności w przypadku gdy Gmina Miasto Golub – Dobrzyń nie otrzyma dotacji, nie

zostanie wyłoniony wykonawca prac z powodu okoliczności nie leżącej po stronie Gminy
Miasto Golub – Dobrzyń (np. warunków atmosferycznych).
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§5
Po wyborze firmy, o której mowa w § 4 ust. 1, Gmina Miasto Golub – Dobrzyń podpisze z
Wnioskodawcami, których wnioski kwalifikują się do dofinansowania, umowy o
dofinansowanie, określające zakres wykonywanych prac, warunki oraz terminy wpłaty
wkładu własnego Wnioskodawców.
W przypadku ograniczonej wysokości środków finansowych przyznanych na realizacje
tego zadania przez WFOŚiGW o kolejności dofinansowania będzie decydowała data
złożenia kompletnego wniosku.
Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą
mogły być realizowane w roku następnym.
Liczba zrealizowanych wniosków uzależniona jest od wysokości dotacji przyznanej na
realizację przedsięwzięcia przez WFOŚiGW.

