
 

 

UCHWAŁA NR XIX/118/2020 

RADY GMINY LIPIE 

z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lipie dla przedsięwzięć 

z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 4-6  ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo   ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.) 

Rada Gmina Lipie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji na przedsięwzięcia z zakresu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Lipie. 

§ 2. Zasady udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania ustala "Regulamin udzielania dotacji  na 

dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipie", 

stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Lipie Nr XLII/309/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zasad 

i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Lipie 

 

 

Zbigniew Bystrzykowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 marca 2020 r.

Poz. 2753



Załącznik do uchwały Nr XIX/118/2020 

Rady Gminy Lipie 

z dnia 20 marca 2020 r. 

 

Regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Lipie 

§ 1. Regulamin określa  zasady udzielania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Lipie ze środków budżetu gminy Lipie oraz przy udziale środków 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

§ 2. Dotacji mogą podlegać prace związane z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 

azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych 

składowanych na nieruchomościach na terenie gminy Lipie i obejmujące: 

1) rozbiórkę pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest, 

2) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) załadunek, transport, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, 

4) oczyszczanie terenu z pyłu azbestowego 

§ 3. Do ubiegania się o dotację na zasadach określonych w niniejszej uchwale uprawni są właściciele 

i użytkownicy wieczyści, którzy posiadają nieruchomości na terenie gminy Lipie, na której znajdują się wyroby 

i materiały zawierające azbest i którzy złożyli pisemnie w Urzędzie Gminy Lipie WNIOSEK 

O UDZIELENIE DOTACJI NA ZADANIA POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LIPIE  Dotacja przyznawana jest jedynie na usuwanie 

azbestu i wyrobów azbestowych z nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.  

§ 4. Program realizowany będzie jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy Lipie jako 

beneficjenta o otrzymanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 

programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. 

§ 5. Dotacja zostanie udzielona na podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy  Wnioskodawcą a Gminą Lipie 

i polega na bezpośrednim sfinansowaniu przez Gminę Lipie 100% kosztów kwalifikowanych  działań 

określonych w § 2 niniejszego Regulaminu, z budżetu Gminy Lipie oraz pozyskanych środków 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy czym dotacja z budżetu Gminy Lipie nie może 

przekroczyć wysokości zabezpieczonych środków na ten cel w danym roku budżetowym. 

§ 6. Za koszty kwalifikowane należy rozumieć koszty prac, o których mowa w paragrafie 2 regulaminu. 

Kosztami kwalifikowanymi  nie są  koszty  związane  z zakupem  i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. 

§ 7. Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.  Podstawą  do 

podpisania umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Gminą Lipie a Wnioskodawcą będzie pozytywna weryfikacja 

WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI NA ZADANIA POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LIPIE   oraz otrzymanie przez gminę 

Lipie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

§ 8.  Treść  umowy  o udzielenie dotacji obejmuje:  

1) Elementy uregulowane w art. 221 ust. 3 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); 

2) Strony umowy; 

3) Określenie nieruchomości, na terenie której znajdują się wyroby zawierające azbest. 
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§ 9. Wykonawca  prac wybrany zostanie przez gminę Lipie zgodnie z ustawą prawo zamówień 

publicznych. Wykonawca powinien spełniać szczegółowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu 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. 2004 r. Nr 71 poz. 649; Dz. U. 

2010 r. Nr 162 poz. 1089), natomiast transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest mogą 

wykonać podmioty posiadające zezwolenia wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach.  
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