UCHWAŁA NR XII/127/2020
RADY GMINY W KONARZYNACH
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Konarzyny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.1)), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.2)) oraz art. 403 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219 z późn. zm.3)), po uzgodnieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania dofinansowania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Konarzyny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Karolina Pałubicka

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. poz. 1378.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r.
poz. 284, 374, 568 i 695.
3) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
2) Zmiany
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Załącznik
do uchwały Nr XII/127/2020
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 16 września 2020 r.

Regulamin udzielania dofinansowania do unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady udzielania dofinansowania do unieszkodliwienia (demontaż,
zbieranie, transport, zabezpieczenie, unieszkodliwienie) wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Konarzyny.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Gminie – oznacza to Gminę Konarzyny,
2) WFOŚiGW – oznacza to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
3) wyrobach/odpadach zawierających azbest – rozumie się przez to wyroby zawierające
azbest w rozumieniu ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2119 z późn. zm.);
4) wnioskodawcy – rozumie się przez to właścicieli nieruchomości, z terenu, których
usuwane będą wyroby zawierające azbest (osoby fizyczne i prawne, wspólnoty
mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych);
5) wykonawcy – rozumie się przez to uprawniony do usunięcia i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest podmiot;
6) zadaniu – rozumie się przez to niezbędne prace zmierzające do unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest.
3. Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z WFOŚiGW oraz środki Wnioskodawcy.
4. Finansowanie zadania będzie zgodne z regulaminem konkursu ogłaszanego przez
WFOŚiGW.
5. Zadania realizowane będą po pozytywnym rozpatrzeniu przez WFOŚiGW wniosku
o dofinansowanie złożonego przez Gminę.
6. W przypadku nie uzyskania dofinansowania na realizację zadania z WFOŚiGW, nie będzie
ono realizowane, a Wnioskodawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, czy
odwołanie.
Kryteria wyboru zadań podlegających finansowaniu
§2
1. Finansowaniu podlegają koszty realizacji zadania z zakresu:
1) demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów
zawierających azbest;
2) transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
2. Warunkiem finansowania zadania określonego w ust. 1 jest usunięcie odpadów
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zawierających azbest z terenu nieruchomości Wnioskodawcy z jednoczesnym ich
przekazaniem na składowisko docelowe.
3. Finansowaniu nie podlegają prace, jeśli ich efektem końcowym nie będzie
unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
4. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty realizacji
zadania wymienione w ust. 1, poniesione w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze
wniosków i regulaminie konkursu WFOŚiGW.
5. Maksymalna procentowa wysokość dofinansowania zadania ze środków WFOŚiGW oraz
koszt kwalifikowany obliczany w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności
kosztowej w podziale na zakres wymieniony w ust. 1 określone zostaną w ogłoszeniu
o naborze wniosków i regulaminie konkursu WFOŚiGW.
6. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowego
pokrycia dachowego.
§3
Z dofinansowania może skorzystać Wnioskodawca posiadający tytuł prawny
do nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Konarzyny.
§4
1. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, udzielone dofinasowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 708) oraz rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352, str. 1).
2. Pomoc przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej udzielona będzie zgodnie
z rozporządzeniem 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 Nr 352, str. 9 z późn. zm.).
3. Pomoc przedsiębiorstwom sektora rybołówstwa udzielona będzie zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L Nr 190, str. 45).
Zasady dofinansowania zadania
§5
1. Po ogłoszeniu informacji o konkursie przez WFOŚiGW dla jednostek samorządu
terytorialnego województwa pomorskiego, Wójt Gminy Konarzyny ogłosi nabór wniosków.
2. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zadania składają w sekretariacie
urzędu wniosek o dofinansowanie wg wzoru określonego w ogłoszeniu, o którym mowa
w ust. 1 wraz z wymaganymi załącznikami.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć:
1) dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac),
umożliwiającą porównanie z dokumentacją powykonawczą. W przypadku wyboru
wykonawcy przez Gminę dokumentację fotograficzną przedłoży Wykonawca.
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2) wypełnioną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest,
3) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości:
a) w przypadku własności – odpis z księgi wieczystej;
b) w przypadku współwłasności – odpis z księgi wieczystej oraz oświadczenie
o posiadaniu zgody pozostałych właścicieli, którzy nie podpisali się pod wnioskiem;
c) w przypadku dzierżawców, najemców i innych posiadaczy zależnych – odpis z księgi
wieczystej, kserokopia umowy (np. dzierżawy, najmu, etc.) potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zgody
właściciela nieruchomości na realizację zadania;
d) w przypadku spadkobierców nieujawnionych – odpis z księgi wieczystej oraz
kserokopia postanowienia sądu o nabyciu spadku lub kserokopia notarialnego
poświadczenia dziedziczenia lub kserokopia nakazu płatniczego potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez wnioskodawcę;
e) w przypadku posiadacza samoistnego – oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu
samoistnym;
f) w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – odpis z księgi wieczystej oraz odpowiednia
uchwała zebrania właścicieli lokali lub zarządu wspólnoty dotycząca usuwania wyrobów
azbestowych;
4) inne wymienione w ogłoszeniu załączniki, o którym mowa w ust. 1.
4. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub
rybołówstwa lub ubiegające się o dofinansowanie w związku z nieruchomością
wykorzystywaną do prowadzenia działalności, są zobowiązane do przedstawienia
dodatkowych dokumentów i informacji, tj.:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz
pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega
się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie
o wysokości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis
w rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie,
b) 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.
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. 2010 r. Nr 121, poz. 810).
5. Udzielanie dofinansowania przedsiębiorcom, stanowiącej pomoc de minimis dokonywane
będzie do dnia obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013 Nr 352, str. 1) oraz rozporządzeń Komisji (UE) Nr
1408/2013 i Nr 717/2014 zgodnie, z którymi udzielanie dotacji będzie stanowić pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
6. Rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletne. Wnioskodawca może zostać wezwany do
uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień na etapie kwalifikacji wniosku. W przypadku
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niedokonania ww. czynności w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, wniosek pozostawia
się bez rozpoznania.
7. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania. Wnioski przekraczające pulę
dostępnych z WFOŚiGW środków zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą
rozpatrywane w przypadku rezygnacji wnioskodawców z listy podstawowej lub w kolejnych
naborach.
8. O dofinansowaniu Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie lub telefonicznie po
przesłaniu przez WFOŚiGW informacji o zakwalifikowaniu do dofinansowania.
9. Możliwa procedura zastosowana przy wyborze wykonawców, zgodna z wytycznymi
WFOŚiGW dla ogłoszonego w danym roku konkursu:
1) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
2) indywidualny wybór wykonawcy przez Wnioskodawcę (jeżeli konkurs dopuszcza).
10. Refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania w przypadku, o którym mowa
w ust. 9 pkt 2) możliwa jest wyłącznie w przypadku braku wyłonienia Wykonawcy przez
Gminę.
Warunki rozliczenia dofinansowania
§6
1. Realizacja prac zmierzających do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
z terenu nieruchomości biorących udział w zadaniu następuje na podstawie umowy.
2. Termin wykonania prac związanych z realizacją zadania będzie ustalany z Wnioskodawcą.
3. Wykonawcą zadania będzie podmiot uprawniony do wykonywania działalności związanej
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest spełniający wszystkie warunki określone
w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Dofinansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów prac zmierzających do unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest poniesionych niezgodnie z przedmiotowym Regulaminem.
5. Po zakończeniu realizacji zadania, Wykonawca/Wnioskodawca zobowiązany jest do
przedłożenia w Urzędzie Gminy w Konarzynach następujących dokumentów
rozliczeniowych:
1) faktury za wykonaną usługę wraz z dowodem zapłaty, (dowód zapłaty wymagany
w przypadku indywidualnego wyboru Wykonawcy przez Wnioskodawcę);
2) oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac i oczyszczeniu terenu;
3) protokołu odbioru prac;
4) dokumentacji fotograficznej obrazującej stan po realizacji zadania;
5) oryginału karty przekazania odpadów na docelowe składowisko;
6) potwierdzeń dokonania zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu
lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego,
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi
sanitarnemu – zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia 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).
6. Rozliczenie dofinansowania nastąpi po rozpatrzeniu przez WFOŚiGW oświadczenia
o przekazanie środków finansowych.
7. Wnioskodawca ponosi wszelkie wydatki wynikające z różnicy pomiędzy faktycznie
poniesionymi wydatkami (ustalonymi na podstawie iloczynu wagi wyrobów zawierających
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azbest usuniętych z danej nieruchomości oraz stawki dofinansowania do 1 Mg),
a przyznanym dofinansowaniem.
Przetwarzanie danych osobowych
§7
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Konarzyny z siedzibą
w Konarzynach, ul. Szkolna 7, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iodo@konarzyny.pl we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych
nałożonych na Administratora ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych związanych z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu związanym z zawarciem i realizacją
umowy.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie
3.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa oraz
niezbędny do realizacji celu określonego w punkcie 3.
Przewodniczący Rady Gminy
Karolina Pałubicka
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