Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/169/2019
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 listopada 2019 r.

Regulamin udzielania dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Chojnice

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców,
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi z budżetu Gminy na
realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji pokryć
dachowych i innych części budowli zawierających azbest, z obiektów budowlanych zlokalizowanych na
terenie gminy Chojnice.
Rozdział 2. Warunki otrzymania dotacji
1. O dotację mogą ubiegać się podmioty określone w rozdziale 1 ust. 1 mające tytuł prawny do nieruchomości
zlokalizowanej na terenie gminy Chojnice.
2. Dotacji będą podlegały koszty przedsięwzięcia związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów
azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji elementów budowli zawierających azbest,
a mianowicie:
1) rozbiórka elementów zawierających azbest przez podmiot gospodarczy posiadający wymagane
uprawnienia,
2) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) załadunek, transport i utylizacja na właściwym składowisku odpadów, zgodnie z wymogami ochrony
środowiska,
4) oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.
3. Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem elementów budowlanych zastępujących
zdemontowane wyroby zawierające azbest, kosztorysów rozbiórkowych, elementów towarzyszących
rozbiórce oraz kosztów zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.
4. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest mogą być realizowane przez wykonawcę
wybranego przez Gminę Chojnice w drodze zapytania ofertowego bądź przetargu lub wybranego
indywidualnie przez właściciela nieruchomości.
5. W przypadku wymiany pokrycia dachowego na nowe, konieczna jest pozytywna ocena kolorystyki
Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Chojnicach.
6. Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach, w godzinach pracy Urzędu,
osobiście lub drogą pocztową na adres ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice.
7. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.
8. Dotacja nie może zostać udzielona, jeśli wniosek został złożony po wykonaniu zadania.
9. Dotacja na utylizację wyrobów zawierających azbest w tej samej nieruchomości przysługuje tylko jeden raz
w danym roku kalendarzowym.
10. Wnioski złożone w danym roku, na podstawie których przyznano dofinansowanie i niezrealizowane do
końca danego roku ulegają wygaśnięciu.
11. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawartej z Gminą Chojnice.
12. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w wypadku wystąpienia
okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 896 z późn. zm.).

Rozdział 3. Wysokość dotacji
1. Wysokość dotacji dla jednego podmiotu w danym roku kalendarzowym wynosi:
1) 100% kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, lecz nie więcej niż
5.000,00 zł,
2) 100% kosztów transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 2.500,00 zł,
w przypadku, gdy elementy zawierające azbest są zdemontowane i składowane na posesji.
Rozdział 4. Tryb udzielania dotacji
1. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji winny złożyć w Urzędzie Gminy w Chojnicach wniosek
o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Do wniosku na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest należy dołączyć:
1) kserokopię aktualnego dokumentu (nie starszy niż 3 miesiące) potwierdzającego tytuł prawny do
nieruchomości, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest, np. uproszczony wypis z rejestru
gruntów, wydruk z Ksiąg Wieczystych. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty,
2) wypełnioną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
określającą stopień pilności utylizacji wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 2 do Regulaminu,
3) oświadczenie wnioskodawcy o kolorystyce nowego pokrycia dachowego z pozytywną opinią Wydziału
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Chojnicach, tylko w przypadku wymiany
pokrycia dachowego na nowe – załącznik nr 3 do Regulaminu,
4) pisemną zgodę właściciela nieruchomości na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem w przypadku,
gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własność,
5) w przypadku, gdy wykonawca będzie wybierany indywidualnie przez właściciela nieruchomości do
wniosku na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest należy również dołączyć:
a) kopię umowy zawartej z podmiotem, który będzie wykonywał demontaż, transport i utylizację
elementów zawierających azbest,
b) kopię kosztorysu usunięcia wyrobów zawierających azbest wykonany przez wykonawcę robót w celu
zatwierdzenia wartości kosztorysowej przez Urząd Gminy Chojnice,
c) kolorową dokumentację fotograficzną wyrobów zawierających azbest obrazującą ich aktualny stan
(przed rozpoczęciem prac) - fotografia całego budynku/ków z wyrobami zawierającymi azbest.
3. Do wniosku o dofinansowanie transportu i utylizacji należy dołączyć:
1) kserokopię aktualnego dokumentu (nie starszy niż 3 miesiące) potwierdzającego tytuł prawny do
nieruchomości, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest, np. uproszczony wypis z rejestru
gruntów, wydruk z Ksiąg Wieczystych. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty,
2) wypełnioną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
określającą stopień pilności utylizacji wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 2 do Regulaminu,
3) pisemną zgodę właściciela nieruchomości na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem w przypadku,
gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własność,
4) w przypadku, gdy wykonawca będzie wybierany indywidualnie przez właściciela nieruchomości do
wniosku na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest należy również dołączyć:
a) kopię umowy zawartej z podmiotem, który będzie wykonywał transport i utylizację elementów
zawierających azbest,
b) kopię kosztorysu usunięcia wyrobów zawierających azbest wykonany przez wykonawcę robót w celu
zatwierdzenia wartości kosztorysowej przez Urząd Gminy Chojnice,
c) kolorową dokumentację fotograficzną wyrobów zawierających azbest obrazującą ich aktualny stan
(przed rozpoczęciem prac) – fotografia składowanego azbestu na terenie nieruchomości.
Rozdział 5. Rozliczenie dotacji
1. W przypadku wyboru wykonawcy przez Gminę Chojnice: Gmina Chojnice po rozliczeniu wykonanej usługi
z wykonawcą, wystawi fakturę właścicielowi nieruchomości za część kosztów, które nie podlegają dotacji
określonej w Rozdziale 3.
2. W przypadku wyboru wykonawcy przez właściciela nieruchomości:
1) Po zakończeniu prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją, wnioskodawca składa
informację o usunięciu wyrobów zawierających azbest, wraz z:
a) zapłaconą fakturą za wykonaną usługę,
b) kartą przekazania odpadów do miejsca unieszkodliwienia,

c) protokołem odbioru robót zawierającym adres nieruchomości i ilość unieszkodliwionego odpadu,
podpisanym przez wnioskodawcę oraz wykonawcę,
d) zgłoszeniem przez wykonawcę zamiaru przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub
usunięciu wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) kolorową dokumentacją fotograficzną obrazującą stan prac po ich zakończeniu - fotografia całego
budynku/ków bez pokrycia dachowego zawierającego azbest lub z nowym pokryciem dachowym.
2) Po zakończeniu prac związanych z transportem i utylizacją, wnioskodawca składa informację
o usunięciu wyrobów zawierających azbest, wraz z:
a) zapłaconą fakturą za wykonaną usługę,
b) kartą przekazania odpadów do miejsca unieszkodliwienia,
c) protokołem odbioru robót zawierającym adres nieruchomości i ilość unieszkodliwionego odpadu,
podpisanym przez wnioskodawcę oraz wykonawcę,
d) zgłoszeniem przez wykonawcę zamiaru przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub
usunięciu wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) kolorową dokumentacją fotograficzną obrazującą stan prac po ich zakończeniu - fotografia
nieruchomości po usunięciu wyrobów zawierających azbest.
Rozdział 6. Warunki i tryb przyznania pomocy de minimis
1. W przypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomości, na terenie której jest prowadzona działalność
gospodarcza i stanowić będzie pomoc de minimis, jej udzielenie następuje na zasadach określonych w:
1) Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352.1
z 24.12.2013 r., str. 1), które obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jego
przepisów z 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia, to jest do dnia 30 czerwca
2021 r.,
2) Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
(Dz. Urz. UE L 352.9 z 24.12.2013 r., str. 9, z późn. zm.),
3) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE
L 190.45 z 28.06.2014 r., str. 45).
2. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis zobowiązany jest do wniosku dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis
w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzedzających go
latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53
poz. 311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

