Zarządzenie Nr Or.0050.74.2019
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 18 lipca 2019 roku
w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Dąbrówno na lata 2019-2020.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXIV/212/13 Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Dąbrówno na lata 2012 - 2032”, zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Gmina Dąbrówno ubiega się o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięcia z zakresu:
a) demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
b) transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w przypadku azbestu, który jest już
zdjęty,
c) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (cyt. dalej jako
„WFOŚiGW”), uczestnicząc w konkursie pn.: „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu”
(cyt. dalej jako „dotacja”), który realizowany będzie w latach 2019-2020 w ramach Programu
Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(cyt. dalej jako „NFOŚiGW”) pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest”.
2. Środki na finansowanie zadania będą pochodzić z dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1, środków
pochodzących z budżetu Gminy Dąbrówno zaplanowanych na ten cel na rok 2020 oraz ze środków
własnych wnioskodawców. Wielkość udziału środków finansowych będzie ustalona po uzyskaniu przez
Gminę Dąbrówno dofinansowania z WFOŚiGW, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 2.
1. Określam zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu
kosztów związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających
azbest z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) w latach 2019 - 2020. Pomoc w
zakresie dofinansowania może zostać udzielona właścicielom nieruchomości ujętych w ewidencji
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrówno.
2. Dofinansowanie o którym mowa w § 1 ust. 1, nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem
nowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych.
3. O dofinansowanie ubiegać się mogą właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych na terenie
gminy Dąbrówno.
4. W przypadku nieruchomości, których prawa wskazane w § 2 ust. 3 przysługują więcej niż jednej osobie
konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego
przez te osoby.
5. Przyznawanie dofinansowania odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy
podmiotem uprawnionym a Gminą Dąbrówno.
6. W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest dofinansowanie do 100% jego kosztów kwalifikowanych.
7. Środki finansowane na pokrycie całości kosztów związanych z usunięciem azbestu i wyrobów
zawierających azbest pochodzić będą z :
a) Udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW wynosi do 50 % kwoty dofinansowania w
formie dotacji,
b) Udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Olsztynie wynosi nie mniej niż 35 % kwoty
dofinansowania w formie dotacji,
c) Udział środków udostępnionych przez właściciela nieruchomości, na której mają być
wykonywane prace przewidziane dofinansowaniem – do 15 % kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia.
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8. Wysokość wkładu własnego może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości dofinansowania przez
WFOŚiGW w Olsztynie.
9. Kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach programu nie
może przekroczyć 350 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
10. Kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w ramach programu nie
może przekroczyć 350 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
11. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
12. W przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego,
zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem
udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy
publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest
w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego.
13. Koszty kwalifikowane będą obliczane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu,
o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt c,
14. Do wyliczenia kosztów kwalifikowanych dofinansowania należy przyjąć następujące założenia:
1 m2 powierzchni płyt azbestowo — cementowych waży 15 kg (0,015 Mg).
15. Dofinansowanie obejmuje jednorazowe pokrycie kosztów wykonania usługi polegającej na:
a) demontażu, zbieraniu transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest (2020 rok),
b) transporcie i unieszkodliwianiu zdemontowanych wcześniej wyrobów zawierających azbest (2020 rok),
przy założeniu, że Gmina Dąbrówno pozyska na ten cel dofinansowanie z WFOŚiGW (dla podmiotów
wskazanych w § 2 ust. 1 i 3). W razie nieuzyskania dotacji z WFOŚiGW przedsięwzięcie nie będzie
realizowane. Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Dąbrówno
o dotację z WFOŚiGW. W przypadku, gdy wniosek Gminy Dąbrówno nie zostanie zakwalifikowany
do realizacji przez WFOŚiGW, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia
umów o dofinansowanie, Gmina Dąbrówno może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór
wniosków.
16. Dofinansowanie przysługuje osobom mającym tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie
Gminy Dąbrówno, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.
17. Pomoc nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez podmioty wymienione w § 2 ust. 3,
które zdemontowały wyroby zawierające azbest i przekazały do unieszkodliwienia na składowisko
odpadów.
18. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w ust. 1 jest przedłożenie
w Urzędzie Gminy Dąbrówno informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystywania zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 13 grudnia 2010r. 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. 201 1r. Nr 8, poz. 31).
19. Wyroby i odpady zawierające azbest będą usuwane przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę
Dąbrówno z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, z którym Gmina Dąbrówno
zawrze stosowną umowę. Wykonanie usługi nastąpi w 2020 r., w terminie do dnia 30 września 2020 r.
Dokładny termin wykonania usługi ustala właściciel nieruchomości z wykonawcą.
20. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zadania określonego w § 1. ust. 1 zobowiązany jest w terminie
do dnia 29 lipca 2019 r. złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami, tj.:
1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/działki: (aktualny wypis z rejestru gruntów i
budynków) – aktualny wypis można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
− w przypadku budynków będących przedmiotem współwłasności – zgoda wszystkich
współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest, upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich
współwłaścicieli i do podpisania umowy z Gminą Dąbrówno – załącznik nr 10;
− w przypadku posiadania innego tytułu prawnego, niż własność, do wniosku należy dołączyć
zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku do którego prawo własności posiada
kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania;
− w przypadku altan w rodzinnych ogrodach działkowych - potwierdzenie zarządu ogrodu
działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonej na niej
altany.

Strona 2 z 4

2) Załącznik graficzny z zaznaczoną lokalizacją obiektu budowlanego, z którego usuwany będzie
azbest (kopia aktualnej mapy ewidencyjnej lub sytuacyjno – wysokościowej) - mapę do celów
opiniodawczych można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie.
3) Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę/lub kopia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego oraz kopia potwierdzenia o nie
wniesieniu sprzeciwu lub oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 9 do Zarządzenia), iż w
ciągu 21 dni od zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych Starosta Ostródzki nie wniósł
sprzeciwu - w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest (należy ostatecznie
dostarczyć po pozytywnej weryfikacji wniosku, a przed podpisaniem umowy z Gminą);
4) Deklaracja w zakresie współfinansowania zadania w wysokości 15% - załącznik Nr 2 do
Zarządzenia;
5) Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. 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 2011r. Nr 8, poz. 31) – załącznik Nr 3 do Zarządzenia;
6) Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o której
mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649), zmienionego rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. Nr 162,
poz. 1089) - załącznik Nr 4 do Zarządzenia - wypełnić tylko w przypadku planowanego
demontażu azbestu;
7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik Nr 5 do
Zarządzenia;
8) Oświadczenie o odpowiedzialności karnej - załącznik Nr 6 do Zarządzenia;
9) Oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu gospodarstwa rolnego/prowadzeniu/nie prowadzeniu*
działalności gospodarczej - załącznik Nr 7 do Zarządzenia;
10) Oświadczenie, że dotacja stanowi/nie stanowi* pomoc publiczną de minimis / de minimis w
rolnictwie*, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018r. poz.362) - załącznik Nr 8 do Zarządzenia;
11) W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – dodatkowo:
− kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca uzyskał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w
tym okresie;
− informację niezbędną do udzielenia pomocy, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z póżn.zm.).
12) W przypadku rolników – dodatkowo:
− kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie przedsiębiorca uzyskał w
roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o
wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
− informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, według wzoru określonego w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.06.2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające się pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U. Nr 121, poz. 810).
21. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 20 należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówno, ul.
Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, w Biurze Obsługi Interesanta..
22. Rozpatrywane będą wnioski kompletne i złożone na formularzach stanowiących Załączniki Nr 1
do niniejszego Zarządzenia. W przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie
do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. Wnioski
niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
23. Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania .
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24. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o pozytywnej weryfikacji wniosku lub o odmowie
udzielenia dofinansowania. Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, któremu po rozpatrzeniu
wniosku odmówiono jego udzielenia, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.
§ 3.
1. W przypadku ograniczonej wysokości środków finansowych przydzielonych na realizację zadań
określonych w § 1. ust. 1 przez WFOŚiGW, o kolejności dofinansowania będzie decydowała data
złożenia wniosku o dofinansowanie. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone
w 2018 r., które ze względu na ograniczoną alokację środków finansowych WFOŚiGW nie zostały
zrealizowane.
2. Liczba zrealizowanych wniosków uzależniona jest od wysokości dofinansowania przyznanego przez
WFOŚiGW na realizację zadania, o którym mowa w § 1. ust. 1.
3. Po uzyskaniu przez Gminę Dąbrówno dofinansowania z WFOŚiGW zostanie zawarta umowa pomiędzy
Gminą Dąbrówno a beneficjentami, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie na udzielenie
dofinansowania.
§ 4.
Gmina Dąbrówno zastrzega sobie prawo kontroli przez osoby upoważnione, przedsięwzięcia objętego
dofinansowaniem na każdym etapie jego realizacji.
§ 5.
1. W przypadkach udzielenia dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów
związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, przyznana pomoc jest pomocą publiczną de minimis
w sektorze produkcji rolnej, udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia
18.12.2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L. 352 z 24.12.2013 r.).
2. W przypadkach udzielenia dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów
należących do podmiotów wskazanych w §1 ust. 3 pkt b przyznana pomoc jest pomocą publiczną
de minimis, udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r.
w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie do pomocy
deminimis (Dz. Urz. L. 352 z 24.12.2013 r.).
§ 6.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrówno,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrówno.
§ 7.
Traci moc Zarządzenie Nr Or.0050.11.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie
zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
z obiektów budowlanych, z terenu Gminy Dąbrówno na 2018 rok.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt
/-/ Piotr Zwaliński
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