Załącznik do Uchwały Nr XVI/92/2012
Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku
Zasady 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
§1
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25 poz.150 z
późniejszymi zmianami).
§2
1. Dotacjami z budŜetu gminy objęte są przedsięwzięcia związane z ochroną
środowiska, polegające na:
1) demontaŜu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających
azbest,
2) budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Dotacje udzielane są po rozpatrzeniu złoŜonych wniosków, na podstawie umów
cywilno-prawnych, zawieranych w formie pisemnej z podmiotami wnioskującymi
o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1.
§3
Warunkiem ubiegania się o dotację jest złoŜenie wniosku o udzielenie dotacji przed
rozpoczęciem wykonania zamierzonego przedsięwzięcia i przystąpienie do jego
realizacji po podpisaniu umowy dotacji z Gminą.
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§4
Wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń.
Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane są na bieŜąco.
ZłoŜenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
Podmioty, które złoŜyły wnioski i podpisały umowę o udzielenie dotacji, ale nie
wykonały zadania w danym roku, planując je na przyszły rok, muszą ponownie
złoŜyć wniosek, o którym mowa w § 3.
Wnioski, które z uwagi na brak środków finansowych nie otrzymały dotacji w
danym roku będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku kolejnym.
Wnioski, które zostały złoŜone w roku 2011 i latach wcześniejszych, a nie
otrzymały dotacji z powodu braku środków finansowych będą rozpatrywane w
pierwszej kolejności w 2012 roku. Wnioski takie winny spełniać wymagania
określone niniejszym załącznikiem. Ewentualne braki we wnioskach podlegają
uzupełnieniu w trybie § 9 niniejszego załącznika.

§5
1. Dotacjom, o których mowa w § 2 podlegają wyłącznie przedsięwzięcia
realizowane na terenach nieruchomości połoŜonych na obszarze Miasta i Gminy
Prabuty.

2. Dotacje nie obejmują kosztów robót, poniesionych przez podmiot ubiegający się o
dotację przed dniem zawarcia umowy z Gminą o udzieleniu dotacji.
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§6
Dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 nie podlegają koszty związane z
zastąpieniem usuniętych elementów azbestowych innymi materiałami
budowlanymi.
Dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 nie podlegają koszty uŜytkowania,
obsługi, napraw oczyszczalni.
Przy udzieleniu dotacji na realizację zadań związanych z demontaŜem,
transportem i składowaniem pokryć dachowych zawierających azbest brane będą
pod uwagę informacje zawarte w przedłoŜonej przez Wnioskodawcę Ocenie stanu
i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest, a takŜe
efekt ekologiczny planowanego zadania, mierzony powierzchnią i ilością
usuwanych pokryć dachowych zawierających azbest.
Przy udzielaniu dotacji na realizacje zadań związanych z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków brany będzie pod uwagę aktualny sposób
zagospodarowania ścieków na terenie nieruchomości, w tym stan zbiornika
bezodpływowego.

§7
Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) dane podmiotu wnioskującego o przyznanie dotacji (imię i nazwisko,
nazwa, adres zameldowania, siedziba telefon kontaktowy, NIP, PESEL,
seria i numer dowodu toŜsamości),
2) lokalizację oraz charakterystykę inwestycji,
3) nr konta bankowego oraz dane właściciela konta bankowego, na które ma
być przekazana dotacja,
4) oświadczenie wnioskodawcy, Ŝe zadanie nie podlega finansowaniu
(dofinansowaniu) z budŜetu Miasta i Gminy Prabuty z innego tytułu ani
nie dotyczy wydatków finansowanych (dofinansowanych) przez inne
podmioty,
5) załączniki, o których mowa w § 8 niniejszych zasad, w zaleŜności od
rodzaju planowanego do realizacji przedsięwzięcia.
§8
1. Do wniosku o udzielenie dotacji na demontaŜ, transport i składowanie pokryć
dachowych zawierających azbest naleŜy 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 wyraŜoną przez wszystkich
współwłaścicieli nieruchomości, w przypadku nieruchomości stanowiącej
współwłasność,

3) aktualną ocenę stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów
zawierających azbest, sporządzoną na podstawie rozporządzenia
obowiązującego w dniu złoŜenia wniosku,
4) aktualną informacje o wyrobach zawierających azbest, sporządzoną na
podstawie rozporządzenia obowiązującego w dniu złoŜenia wniosku.
5) kopię złoŜonego do właściwego organu architektoniczno - budowlanego
wniosku o wydanie pozwolenia na roboty budowlane, niezwłocznie po
uzyskaniu pozwolenia na roboty budowlane jego kopii,
6) kopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki
odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, wystawione dla
podmiotu, który wykona usługę polegającą na demontaŜu wyrobu
zawierającego azbest.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
naleŜy załączyć:
1) zaświadczenie z przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego o braku
moŜliwości przyłączenia nieruchomości, na której planowana jest budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków do sieci kanalizacji ściekowej.
2) kopię złoŜonego do właściwego organu architektoniczno – budowlanego
zgłoszenia robót budowlanych, niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia
o nie wniesieniu sprzeciwu do planowanych robót budowlanych jego kopii
lub wniosku o wydanie pozwolenia na roboty budowlane, niezwłocznie po
uzyskaniu pozwolenia jego kopii.
3) kopię pozwolenia wodno – prawnego na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków, jeŜeli będzie wymagane,
4) kopię mapy z zaznaczeniem umiejscowienia planowanej do budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków.
5) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do
nieruchomości na terenie której planowana jest budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej).
6) pisemną zgodę na realizację przedsięwzięcia wyraŜoną przez wszystkich
współwłaścicieli nieruchomości, w przypadku nieruchomości stanowiącej
współwłasność.
7) informację o planowanej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
oraz dane przedsiębiorcy, który wykona prace związane z jej budową,
montaŜem.
3. Warunkiem otrzymania dotacji, poza ogólnymi zasadami, o których mowa w § 2,
§ 3, § 4, § 5, § 6 niniejszego załącznika jest równieŜ:
1) wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623),
2) zlecenie przeprowadzenia prac związanych z demontaŜem, transportem,
przekazaniem do składowania wyrobów zawierających azbest przez
uprawniony podmiot posiadający stosowne pozwolenie,

3) przekazanie odpadów zawierających azbest do składowania do ZUO Gilwa
Mała, potwierdzone kartą przekazania odpadów, sporządzoną zgodnie z
obowiązującym rozporządzeniem.
4) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i eksploatowanie oczyszczalni
zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska.
5) zgłoszenie do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty zakończenia etapu prac
związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków, polegających
na montaŜu oczyszczalni w otwartym wykopie, celem moŜliwości
dokonania przez pracowników urzędu kontroli przeprowadzonych robót.
6) likwidacja zbiornika bezodpływowego, w przypadku nieruchomości na
terenie których przed wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków
nieczystości odprowadzane były do zbiornika.
§9
1. Podmiot ubiegający się o dotację zostanie pisemnie powiadomiony o przyznaniu
dotacji.
2. W przypadku, gdy wniosek będzie zawierał braki to podmiot ubiegający się o
dotację zostanie wezwany do ich usunięcia.
3. Nie uzupełnienie braków w terminie wyznaczonym w wezwaniu skutkować
będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 10
Umowa o udzieleniu dotacji określa w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy,
2) nazwę planowanego do wykonania przedsięwzięcia objętego dotacją wraz
z jego lokalizacją i terminem wykonania,
3) wysokość przyznanej dotacji,
4) warunki rozliczenia dotacji,
5) sposób i termin wypłaty dotacji,
6) zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub
rozwiązania umowy,
7) warunki rozwiązania umowy,
8) przypadki, w których udzielona dotacja podlegać będzie zwrotowi.
Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części lub całości
udokumentowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji, po jej zakończeniu.
Dotacja nie moŜe być udzielana na realizację zadań finansowanych
(dofinansowanych) z budŜetu Miasta i Gminy Prabuty z innego tytułu.
Dotacja nie moŜe dotyczyć wydatków finansowanych (dofinansowanych) przez
inne podmioty (zakaz tzw. podwójnego finansowania).
Przed zawarciem umowy, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Prabuty
sprawdzają czy stan faktyczny jest zgodny ze stanem podanym we wniosku.

§ 11
1. Wysokość kwot dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na demontaŜu,
transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest, określa
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.
2. Od decyzji Burmistrza, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje tryb odwoławczy.
3. Wysokość dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie
do 50% ogólnej wartości wykonanego przedsięwzięcia, lecz nie moŜe
przekroczyć kwoty 3.000,00 zł na jedno zrealizowane przedsięwzięcie.
§ 12
Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia podmiot, z którym podpisano umowę o
udzieleniu dotacji rozlicza się z wykonania zadania, przedkładając wniosek o wypłatę
dotacji wraz następującymi dokumentami:
1) kopie rachunków, faktur dokumentujących nakłady poniesione na
realizacje przedsięwzięcia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
przyjmującego wniosek,
2) kartę przekazania odpadów zawierających azbest do ZZO Gilwa Mała - w
przypadku przedsięwzięć polegających na demontaŜu, transporcie,
składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest,
3) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o
prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu
azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i
sanitarnych - w przypadku przedsięwzięć polegających na demontaŜu,
transporcie, składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest
4) kopie
dokumentacji,
potwierdzającej
geodezyjne
wyznaczenie
wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków w terenie, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku przedsięwzięć polegających
na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków,
5) wypełniony formularz zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni
ścieków, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja
wymaga zgłoszenia - w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie
przydomowej oczyszczalni ścieków.
§ 13
1. Kontrolę prawidłowości wykonania przedsięwzięć dokonują pracownicy Urzędu
Miasta i Gminy Prabuty.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących realizacji
przedsięwzięć objętych dotacją, w tym złamania postanowień określonych w
niniejszym załączniku, umowie o udzieleniu dotacji dopuszcza się moŜliwość
niewypłacenia dotacji lub teŜ zwrotu udzielonej dotacji, wraz z ustawowymi
odsetkami.
§ 14
Wzory wniosków o udzielenie dotacji na realizację poszczególnych przedsięwzięć,
umów o udzieleniu dotacji, wniosków o wypłatę dotacji określone zostaną w
zarządzeniu wydanym przez Burmistrza Miasta i gminy Prabuty.

