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do uchwały nr VII/33/11
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 30.05.2011r.

REGULAMIN
UDZIELANIA DOFINANSOWANIA DO PRAC ZWIĄZANYCH
Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE
GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
§1
Zwrot poniesionych kosztów w związku z realizacją „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Mikołajki Pomorskie” nie jest zapłatą za budowlane prace
rozbiórkowe, a zwrotem zwiększonych kosztów wynikających z faktu, że azbest jest odpadem
niebezpiecznym wymagającym stosowania specjalistycznych metod jego usuwania
i transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
§2
l. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby indywidualne, będące właścicielami,
współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami obiektów budowlanych
z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest oraz osoby posiadające takie wyroby
zdeponowane na należących do nich nieruchomościach, właściciele obiektów budowlanych
użyteczności publicznej, przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na
trenie Gminy Mikołajki Pomorskie.
2. W przypadku współwłasności nieruchomości dofinansowanie wypłacane jest
wnioskodawcy na podstawie wyrażonych przez pozostałych współwłaścicieli:
- pisemnej zgody na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest,
- upoważnienia dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich
współwłaścicieli, podpisania umowy i pobrania przyznanego dofinansowania.
§3
1. Dofinansowanie dotyczy kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania
lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z Programem usuwania azbestu
z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2010-2032.
2. Gmina będzie dofinansowywać prace wymienione w pkt. 1 pod warunkiem prowadzenia
ich zgodnie z wymogami prawa tj. przez podmiot posiadający zatwierdzony przez Wójta
Gminy Mikołajki Pomorskie, Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi
wytwarzanymi na terenie powiatu sztumskiego.
§4
1. Przyznanie dofinansowania odbywa się po rozpatrzeniu złożonego do Wójta Gminy
Mikołajki Pomorskie wniosku o udzielenie dotacji na inwestycje związane
z demontażem pokryć dachowych zawierających elementy azbestowe z budynków
mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie,
do którego dołącza się:
- Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

2. Wnioski o dofinansowanie sprawdzane będą pod względem formalnym i opiniowane
przez Referat Rozwoju Gospodarczego, a następnie przedkładane Wójtowi do akceptacji.
§5
1.
Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu
do wyczerpania limitu środków finansowych.
2.
Kolejność wniosków będzie prowadzona w rejestrze wniosków.
3.
Jeżeli zgłoszone wnioski przekroczą roczny limit środków przeznaczonych
na dofinansowanie tego zadania, Wnioskodawca zostanie powiadomiony
o przypuszczalnym terminie ich rozpatrzenia.
§6
1. Podstawą dofinansowania jest podpisanie umowy Wnioskodawcy z Gminą Mikołajki
Pomorskie.
2. Umowa dofinansowania powinna określać w szczególności:
a) wysokość dofinansowania,
b) planowany koszt, termin wykonania zadania, planowany efekt rzeczowy oraz
termin przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie,
c) terminy i sposób wypłaty dofinansowania,
d) zakres uprawnień kontrolnych Gminy związany z wykorzystaniem
udzielonego dofinansowania.
3. Gmina może wypowiedzieć umowę dotacji w razie stwierdzenia, że:
a) dotowany nie zakończył zadania w terminie lub odstąpił od realizacji celu, na który
dofinansowanie zostało udzielone,
b) nie został osiągnięty planowany efekt rzeczowy i ekologiczny określony w umowie,
c) dotowany nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie.
4. Termin wypowiedzenia określa umowa.
§7
1. Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 100% jego kosztów kwalifikowanych
otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.
2. Podstawą wypłaty przyznanego dofinansowania jest potwierdzenie przez Referat Rozwoju
Gospodarczego realizacji przedsięwzięcia poprzez dokonanie wizji lokalnej dwukrotnie –
przed rozpoczęciem zadania oraz po przedłożeniu dokumentów tj. oryginału faktury za
wykonanie prac określonych w § 3 pkt. 1 i oświadczenia wykonawcy o prawidłowości
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego.
§8
Dofinansowanie nie może dotyczyć zadań zakończonych. Wnioskodawcy nie przysługuje
roszczenie o refundację kosztów przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.

