
UCHWAŁA NR XXXII/203/2014
RADY GMINY TURAWA

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Turawa zadań z zakresu 
usuwania azbestu z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), Rada Gminy Turawa 
uchwala Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Turawa zadań z zakresu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

§ 1. 1. Regulamin ustala zasady przyznania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Turawa przedsięwzięć 
związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Turawa. 

2.  Dofinansowaniu podlegają zadania ujęte w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Turawa. 

3.  Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz środki własne beneficjenta końcowego, t.j. osoby z którą zostanie 
zawarta umowa na dofinansowanie. 

4.  Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Turawa o przyznanie dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

5.  Zasady finansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Turawa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

6.  W razie nie uzyskania dotacji na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu, nie będzie ono realizowane. 

7.  Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana finansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zasady i tryb udzielania pomocy finansowej mogą zostać 
zmodyfikowane przez Gminę Turawa.

§ 2. 1. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty demontażu i zbierania wyrobów zawierających azbest oraz 
transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych w związku z wymianą pokryć dachowych lub 
elementów elewacji. 

2.  Ubiegającym się o dofinansowanie zadania, określonego w ust. 1, może być osoba fizyczna, jednostka 
sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie 
mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości (rozumie się przez to 
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy zamierzają 
dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości (np. 
budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu), zlokalizowanego na terenie Gminy Turawa. 

3.  Koszty, określone w ust. 1, sfinansowane będą w 85% ze środków pochodzących z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i 15% ze środków własnych beneficjenta 
końcowego, z którym zostanie zawarta umowa na dofinansowanie. 

4.  Koszty podatku VAT ponosić będzie beneficjent końcowy w przypadku, kiedy koszty określone w ust. 3, 
będą stanowiły wartość dofinansowania netto. 
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5.  W przypadku, gdy budynek z którego zdejmowany będzie azbest jest związany z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, pomoc uzyskana z tego programu będzie pomocą de minimis i będzie udzielana zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L Nr 352 z 24 grudnia 2013 r.). 

6.  Pomoc dla podmiotów sektora produkcji rolnej na zadanie z zakresu usuwania azbestu z budynków 
służących działalności rolniczej, udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de 
minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz. UE L Nr 352 z 24 grudnia 2013 r.). 

7.  Pomoc przedsiębiorstwom sektora rybołówstwa, w przypadku gdy zdjęcie azbestu dotyczy budynku 
służącego działalności na rzecz rybołówstwa, udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji Wspólnoty 
Europejskiej nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniajacego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 
(Dz.Urz. UE L 193, poz. 6 z 25 lipca 2007 r.).

§ 3. 1. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Turawa z siedzibą przy ul. Opolskiej 39c, 46-045 Turawa. 

2. Druki wniosku, będą dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy Turawa oraz na stronie internetowej Gminy 
Turawa: www.turawa.pl . 

3.  O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku. 

4.  Złożone wnioski będą weryfikowane przez powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Turawa komisję 
składającą się z pracowników Urzędu Gminy Turawa. 

5.  Podmioty, określone w art. 37 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (j.t. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.), które zamierzają skorzystać z pomocy 
de minimis zobowiązane są do dostarczenia wraz z wnioskiem: wypełnionego formularza informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 
o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn.zm.) lub wypełnionego formularza informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia 
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. Nr 121, poz. 810). 

6.  Podmioty, określone w art. 37 ust. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, zobowiązane do złożenia ww. formularza 
mają również obowiązek do przedłożenia wszystkich zaświadczeń lub oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis, jaką otrzymali w okresie trzech lat obrotowych, t.j. dwóch poprzedzających i w roku złożenia wniosku, 
bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy, jak również zobowiązane są do złożenia informacji w zakresie 
prowadzonej przez niego działalności, sytuacji ekonomicznej w tym sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich 
lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz informacji w zakresie wielkości 
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

§ 4. Wykonawcą zadania obejmującego: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest, będzie jeden podmiot spełniający wymogi przewidziane w przepisach prawa w zakresie 
usuwania wyrobów zawierających azbest, a wyłoniony przez Gminę Turawa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

§ 5. 1. Dofinansowanie nie będzie przyznawane w przypadku złożenia niekompletnych lub sfałszowanych 
dokumentów. 

2.  Podmiotowi, ubiegajacemu się o dofinansowanie, którego wniosek nie został uwzględniony, nie przysługuje 
z tego tytułu roszczenie. Podmiot ten jednak może starać się o dofinansowanie w przypadku, gdy program będzie 
ponownie realizowany po uzyskaniu dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu lub w przypadku kolejnego naboru realizowanego przez ten Fundusz. 

3.  W ramach programu nie będzie realizowana przebudowa, naprawa, odbudowa lub modernizacja obiektów, 
z których zostaną usunięte wyroby zawierające azbest, a nadto nie będą realizowane nowe pokrycia dachowe lub 
elewacja.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Adam Prochota
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