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1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia związanego z ochroną środowiska, polegającego na:
demontażu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek (do pobrania na stronie internetowej www.prabuty.pl lub w Biurze Obsługi Ludności
Urzędu Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty w - parter pokój nr 2 lub w pokoju
nr 5 A – I piętro), zawierający:
1) Dane podmiotu wnioskującego o przyznanie dotacji (imię i nazwisko, nazwa, adres
zameldowania, siedziba telefon kontaktowy, NIP, PESEL, seria i numer dowodu tożsamości),
2) Lokalizację oraz charakterystykę inwestycji;
3) Nr konta bankowego oraz dane właściciela konta bankowego, na które ma być przekazana
dotacja;
4) Oświadczenie Wnioskodawcy, że zadanie nie podlega finansowaniu (dofinansowaniu) z
budżetu Miasta i Gminy Prabuty z innego tytułu ani nie dotyczy wydatków finansowanych
(dofinansowanych) przez inne podmioty;
Do wniosku o udzielenie dotacji na demontaż, transport i składowanie pokryć dachowych
zawierających azbest należy załączyć:
1) Kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego,
którego dotyczy wniosek (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej),
2) Pisemną zgodę na realizację przedsięwzięcia wyrażoną przez wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości, w przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność,
3) Aktualną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest, sporządzoną na podstawie rozporządzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku
(formularz do pobrania na stronie internetowej www.prabuty.pl lub w Biurze Obsługi
Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty w - parter pokój nr
2 lub w pokoju nr 5 A – I piętro);
4) Aktualną informacje o wyrobach zawierających azbest, sporządzoną na podstawie
rozporządzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku (formularz do pobrania na stronie
internetowej www.prabuty.pl lub w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty
ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty w - parter pokój nr 2 lub w pokoju nr 5 A – I piętro);
5) Kopię pozwolenia na budowę/roboty budowlane;
6) Kopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami
niebezpiecznymi zawierającymi azbest, wystawione dla podmiotu, który wykona usługę
polegającą na demontażu wyrobu zawierającego azbest.
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
4. OPŁATY
 Brak opłat;



W przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika – opłata skarbowa – 17 zł; Zwolnienie
z opłat jest pełnomocnictwo udzielone członkom rodziny, wstępnym, zstępnym lub
rodzeństwu;

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy Prabuty nr: 46 8319 0003 0000 1704 2000 0010
Bank Spółdzielczy Prabuty.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Wniosek należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Biurze
Obsługi Ludności, parter pokój Nr 2 (w poniedziałki w godzinach 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do
piątku w godzinach od 7.30 do 15.30) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w
Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82 – 550 Prabuty.
6. OSOBY DO KONTAKTU
Karol Mościcki – Urząd Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, pok. 5A –Ip., tel: 055 262 41 52, email: k.moscicki@prabuty.pl
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Podmiot ubiegający się o dotację zostanie pisemnie powiadomiony o przyznaniu bądź nieprzyznaniu
dotacji. Z podmiotem, któremu przyznano dotację zawierana będzie umowa dotacji. Umowy dotacji
zawierane będą w miarę posiadanych środków finansowych.
Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części lub całości udokumentowanych kosztów
kwalifikowanych inwestycji, po jej zakończeniu.
Wysokość kwot dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie i
składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest, określa Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.
8. TRYB ODWOŁAWCZY
Brak
9. PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 z
poź. zm.);
 Art. 4 cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r. poz. 1282 z
póż. zm.);
 Uchwała Nr XVI/92/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na
terenie Miasta i Gminy Prabuty;
 Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17.05.2012r. w sprawie
określenia wzorów: wniosków o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z
ochroną środowiska, polegających na: demontażu, transporcie i składowaniu pokryć
dachowych zawierających azbest, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, umów o
udzieleniu dotacji, wniosków o wypłatę dotacji.
10. UWAGI
1. Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane są na bieżąco, rozpatrywane są w kolejności
zgłoszeń;
2. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji;

3. W przypadku, gdy wniosek będzie zawierał braki to podmiot ubiegający się o dotację zostanie
wezwany do ich usunięcia. Nieuzupełnienie braków w terminie wyznaczonym w wezwaniu
skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
4. Przy udzieleniu dotacji na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i
składowaniem pokryć dachowych zawierających azbest brane będą pod uwagę informacje
zawarte w przedłożonej przez Wnioskodawcę Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest, a także efekt ekologiczny planowanego zadania,
mierzony powierzchnią i ilością usuwanych pokryć dachowych zawierających azbest;
5. Wnioski, które z uwagi na brak środków finansowych nie otrzymały dotacji w danym roku
będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku kolejnym;
6. Dotacje udzielane są po rozpatrzeniu złożonych wniosków, na podstawie umów cywilnoprawnych, zawieranych w formie pisemnej z podmiotami wnioskującymi o przyznanie dotacji
na realizację przedsięwzięć;
7. Dotacja nie może być udzielana na realizację zadań finansowanych (dofinansowanych) z
budżetu Miasta i Gminy Prabuty z innego tytułu. Dotacja nie może dotyczyć wydatków
finansowanych (dofinansowanych) przez inne podmioty (zakaz tzw. podwójnego
finansowania);
8. Podmioty, które podpisały umowę o udzielenie dotacji, ale nie wykonały zadania w danym
roku, planując je na przyszły rok, muszą ponownie złożyć wniosek o udzielenie dotacji;
9. Dotacjom podlegają wyłącznie przedsięwzięcia realizowane na terenach nieruchomości
położonych na obszarze Miasta i Gminy Prabuty;
10. Dotacje nie obejmują kosztów robót, poniesionych przez podmiot ubiegający się o dotację
przed dniem zawarcia umowy z Gminą o udzieleniu dotacji;
11. Dotacji na demontaż, transport, składowanie wyrobów zawierających azbest nie podlegają
koszty związane z zastąpieniem usuniętych elementów azbestowych innymi materiałami
budowlanymi;
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest realizacja przedsięwzięcia zgodnie z § 8 ust. 3 Uchwały Nr
XVI/92/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie
Miasta i Gminy Prabuty;
13. Po wykonaniu przedsięwzięcia na którego realizację udzielono dotacji Beneficjent przedkłada
do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wniosek o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi
załącznikami, określonymi w § 12 Uchwały Nr XVI/92/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia
28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
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