UCHWAŁA NR XV/147/2020
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice w ramach "Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032"
Na podstawie art. 18 ust. ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 400a ust.1 pkt 8 i art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) Rada Gminy
Stare Bogaczowice uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Regulamin określający zasady i tryb udzielania pomocy w ramach programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032"
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy Stare Bogaczowice
Aneta Rajca

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/147/2020
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 29 września 2020 r.
Regulamin określający zasady i tryb udzielania pomocy w ramach Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032.
§ 1. POSTANOWIENI OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady dofinansowania kosztów związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o azbeście, należy przez to rozumieć włókniste krzemiany
wymienione w Ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2119 ze zm.).
§ 2. ZADANIA I PODMIOTY OBJĘTE POMOCĄ
1. Zadania objęte dofinansowaniem:
1) demontaż wyrobów zawierających azbest,
2) odbiór i transport tych wyrobów do miejsca utylizacji,
3) utylizacja lub zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest,
4) oczyszczenie terenu demontażu i składowania wyrobów zawierających azbest z pyłu azbestowego.
2. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie dotyczy obiektów budowlanych i miejsc składowania
wyrobów zawierających azbest zdemontowany i zmagazynowany, zlokalizowanych na terenie Gminy
Stare Bogaczowice, należących do osób fizycznych.
3. Pomoc finansowa nie obejmuje przedsiębiorców i części obiektów budowlanych, które są
wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Dofinansowanie może być przyznane osobom wskazanym w pkt 2 posiadającym tytuł prawny do
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Stare Bogaczowice.
5. Dofinansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów poniesionych przez osoby wymienione w pkt 2,
które zdemontowały i usunęły wyroby zawierające azbest przed złożeniem wniosku.
§ 3. POMOC FINANSOWA
1. Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie w całości
przez Gminę Stare Bogaczowice prac określonych w § 2 pkt 1.
2. Środki finansowe na realizację zadań określonych § 2 pkt 1. pochodzą z budżetu Gminy Stare
Bogaczowice lub z budżetu Gminy Stare Bogaczowice i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
3. Wysokość środków przeznaczona na dofinansowanie zadań określonych w § 2 pkt 1 będzie
określana w budżecie Gminy Stare Bogaczowice na dany rok budżetowy.
4. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia
dachowego.
§ 4. WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY
1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie, na zadania o których mowa w § 2
pkt 1 jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice na formularzu,
stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się
wyroby zwierające azbest;

2) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy
dołączyć zgodę właściciela nieruchomości w postaci oświadczenia na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do Regulaminu;
3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę
poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów
zawierających azbest oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania o dofinansowanie
w imieniu wszystkich współwłaścicieli i do podpisania umowy o dofinansowanie na formularzu
stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu;
4) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia prac lub uzyskanie stosownego pozwolenia ze
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, jeżeli jest on wymagany Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zmianami);
5) w przypadku załączenia do wniosku kopii w/w dokumentów, wymagane jest przedłożenie w Urzędzie
Gminy Stare Bogaczowice oryginałów tych dokumentów do wglądu.
3. Informacja o naborze wniosków, określająca w szczególności, sposób, miejsce i termin ich
składania zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w poszczególnych
miejscowościach Gminy oraz na stronach internetowych Gminy Stare Bogaczowice.
4. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy, do wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym, przy uwzględnieniu stopnia
pilności, wynikającego z oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest.
5. Wniosek jest kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne
załączniki.
6. W przypadku braków formalnych dotyczących wniosku lub załączników Wnioskodawca zostanie
wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że
nieusunięcie tych braków, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
7. Wnioski będą poddane weryfikacji oraz mogą podlegać sprawdzeniu w terenie.
8. W przypadku, kiedy wniosek został zakwalifikowany do udzielenia dofinansowania, ale z powodu
braku środków finansowych w budżecie Gminy inwestycja nie została zrealizowana w danym roku,
dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane w roku następnym. Wnioski, które przeszły z roku
poprzedniego, będą realizowane w pierwszej kolejności.
§ 5. REALIZACJA ZADANIA
1. Gmina Stare Bogaczowice zawiera umowę z wnioskodawcą ubiegającym się o pomoc przy
realizacji zadań wskazanych w § pkt 1 - zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz
oczyszczenie ternu z pyłu azbestowego dokonuje podmiot wybrany do realizacji tego zadania, zgodnie
z przepisami prawa o zamówieniach publicznych, z którym Gmina Stare Bogaczowice zawrze stosowną
umowę.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, ustala we własnym zakresie z każdym z Wnioskodawców
harmonogram i termin wykonania prac na danej nieruchomości.
4. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, swobodny
dostęp do nieruchomości, na której będą wykonane prace.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze prac i ważeniu odpadów
zawierających azbest.
6. Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie konstrukcji dachu do
czasu zakończenia prac związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, które realizuje
z własnych środków.
7. Gmina Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo kontroli przez osoby upoważnione, w tym
reprezentujące Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem na każdym etapie jego realizacji.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne rozstrzygniecie należy do
Wójta Gminy Stare Bogaczowice

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu

WNIOSEK
o demontaż / transport / utylizację wyrobów zawierających azbest*

I. DANE WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko: ...............................................................................................................................
Adres zamieszkania: ........................................................................................................................
PESEL: .............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy/e-mail: ..........................................................................................................
II. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ AZBEST:
Adres: .............................................................................................................................................
Nr ewidencyjny działki: .................................................................................................................
Rodzaj
zabudowy:
.................................................................................................................
(budynek mieszkalny, gospodarczy, altana, wiata, itp.)
Tytuł prawny władania nieruchomością: ..............................................................................
(np. własność, współwłasność, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, itp.)
III. WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST
Płyty azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie*:
[ ] płyty płaskie [ ] płyty faliste
ilość: ....................................., stopień pilności: .............................
m2 / Mg (tony)
IV. PRZEZNACZENIE POMOCY*
[ ] demontaż, transport, utylizacja
[ ] transport, utylizacja
Informacja, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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:
• Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Stare Bogaczowice z siedzibą przy
ul. Głównej 132, 58-312 Stare Bogaczowice,
• Urząd Gminy Stare Bogaczowice powołał Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 748452220, e-mail urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl,
• Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem w składanym wniosku,
• Dane będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Gminy Stare Bogaczowice lub innym organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
• Pani/Pana dane będa przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Stare
Bogaczowice,
• Niepodanie w/w danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem usługi,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 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,
•

Pani/Pana

dane

będą

przetwarzane

w sposób

zautomatyzowany

oraz

tradycyjny.

1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z warunkami Regulaminu określającego zasady
i tryb udzielania pomocy w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018 - 2032".
2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli mojej nieruchomości w celu sprawdzenia danych
zawartych w przedłożonym wniosku lub kontroli usunięcia wyrobów zawierających azbest, przez
upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Stare Bogaczowice i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
3. Oświadczam, że obiekt(y) nie jest wykorzystywany w całości ani w części do prowadzenia
działalności gospodarczej.
................................
(podpis Wnioskodawcy)
* (zaznaczyć właściwe)

Załączniki do wniosku:
a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby
zawierające azbest,
b) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy
dołączyć zgodę właściciela nieruchomości (załącznik nr 2 do Regulaminu),
c) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę
poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów
zawierających azbest (załącznik nr 3 do Regulaminu),
d) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia prac lub uzyskanie stosownego pozwolenia ze
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, jeżeli jest on wymagany zgodnie z Ustawą z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami).

V. WYPEŁNIA URZĄD GMINY
.......................................................................................
(nr ewidencyjny wniosku wg kolejności wpływu)
...........................................................................
(data wpływu wniosku do Urzędu Gminy)
................................................................................................
(na podstawie przeprowadzonej weryfikacji wniosek
zaopiniowano: POZYTYWNIE lub NEGATYWNIE)

........................................
(data i podpis Wójta)

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu

.........................................
(imię i nazwisko)
.........................................
(adres zamieszkania)
.........................................
(tel./e-mail)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że jako właściciel nieruchomości położonej w .....................................
..............................................................................................................................................................,
na której będzie realizowany demontaż / transport / utylizacja wyrobów zawierających azbest*
wyrażam zgodę na złożenie wniosku w tym zakresie i realizację przedsięwzięcia przez Panią / Pana
....................................................................................................................................................................
posiadającą / posiadającego tytuł prawny do władania tą nieruchomością w formie
................................................................................................................................................................. .
*niepotrzebne skreślić
....................................................
(czytelny podpis)

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu

Stare Bogaczowice, dnia .................................
................................
(imię i nazwisko)
....................................
(adres zamieszkania)
..................................
(tel./e-mail)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym
oświadczam,
że
jako
współwłaściciel
nieruchomości
położonej
w ...................................................................................................................................................,
na
której będzie realizowany demontaż / transport / utylizacja wyrobów zawierających azbest*
wyrażam zgodę na złożenie wniosku w tym zakresie i upoważniam do realizacji tego przedsięwzięcia
Panią/Pana ............................................................ będącą/będącego także współwłaścicielem
przedmiotowej nieruchomości.

*niepotrzebne skreślić
...............................
(czytelny podpis)

Załącznik Nr 4 do Regulaminu
dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu

UMOWA
zawarta w dniu ................................................. w Starych Bogaczowicach
pomiędzy:
Gminą Stare Bogaczowice, 58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, NIP 886-25-72-827
reprezentowaną przez Wójta Gminy - ............................................................................................., przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ............................................................................................
zwaną dalej "Gminą",
a
zam. ..............................................................................................................................................
PESEL .....................................................
zwanym/ą dalej "Wnioskodawcą",
łącznie zwanymi „Stronami"
W związku z realizowanym przez Gminę Stare Bogaczowice dofinansowaniem kosztów
usuwania wyrobów zawierających azbest, w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032, Strony postanawiają, co następuje:
§ 1.
Wnioskodawca pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadcza, że posiada prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w rozumieniu art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) oznaczoną numerem geodezyjnym
......., położoną w miejscowości .........................., Nr księgi wieczystej ...................... wynikające
z tytułu własności, współwłasności, dzierżawy, itp. ........................................................
§ 2.
1. Gmina zobowiązuje się do usunięcia wyrobów zawierających azbest i oczyszczenia terenu z pyłu
azbestowego z nieruchomości określonej w § 1 i pokrycia kosztów z tym związanych.
2. Ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do:
a) odbioru, transportu i utylizacji - ......................... m2/Mg (tony),
b) demontażu pokrycia z obiektów budowlanych wymienionych poniżej, transportu i utylizacji:

᠆ obiekt nr ... nazwa:........................... - ..........................m2/Mg (tony);
᠆ obiekt nr ... nazwa:........................... - ..........................m2/Mg (tony);
᠆ obiekt nr ... nazwa:........................... - ..........................m2/Mg (tony).
3. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.
§ 3.
1. Wykonawcą zadania obejmującego prace wymienione w § 2 będzie podmiot wybrany do jego
realizacji, zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych, którym Gmina zawrze stosowną
umowę.
2. Wnioskodawca zobowiązuje się do umożliwienia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 wykonanie
prac określonych w § 2.
3. Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony przez wnioskodawcę z podmiotem, o którym
mowa w ust. 1.

§ 4.
1. Wnioskodawca zobowiązuje się do:
a) zgłoszenia zmiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu i przedłożenia jego
kopii Gminie (jeżeli dotyczy),
b) uzgodnienia terminu demontażu wyrobów azbestowych z wykonawcą wyłonionym przez Gminę
w wyniku procedury udzielenia zamówienia publicznego,
c) udostępnienia wykonawcy, wyłonionemu przez Gminę nieruchomości w uzgodnionym terminie,
d) monitorowania postępu prowadzenia prac oraz realizacji zobowiązań wynikających z Regulaminu,
e) uczestnictwa w odbiorze prac i ważeniu odpadów zawierających azbest.
2. W przypadku braku uzgodnienia, niezgłoszenia zmiany pokrycia dachowego w Starostwie
Powiatowym w Wałbrzychu lub nieudostępnienia nieruchomości w uzgodnionym terminie, Gmina może
rozwiązać niniejsza umowę z winy Wnioskodawcy ze skutkiem natychmiastowym.
3. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w mieniu osób trzecich
w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, a Wnioskodawca oświadcza, że nie będzie
wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Gminy.
4. Po zakończeniu prac określonych w § 2 Wnioskodawca przedłoży Gminie informację o wyrobach
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających
azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
§ 5.
Wnioskodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie oględzin na terenie nieruchomości, o której
mowa w § 1 przez pracownika Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, wykonawcy oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
§ 6.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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:

᠆ Administratorem danych jest Urząd Gminy Stare Bogaczowice z siedzibą przy ul. Głównej 132, 58312 Stare Bogaczowice;

᠆ Urząd Gminy Stare Bogaczowice powołał inspektora ochrony danych, kontakt: tel 74-8452220, e-mail:
urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl;

᠆ Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem określonym w składanym wniosku;
᠆ Dane będą udostępnione wyłącznie Urzędowi Gminy Stare Bogaczowice lub innym organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

᠆ Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Stare
Bogaczowice;

᠆ Niepodanie w/w danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem usługi;
᠆ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienie sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

᠆ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 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;

᠆ Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
§ 7.
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą rozwiązywać
polubownie, a w razie wyczerpania tych możliwości właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd
właściwy miejscowo dla Gminy.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 9.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 3 - Gmina, 1 - Wnioskodawca

GMINA

WNIOSKODAWCA

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, gmina może finansować
lub dofinansowywać zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wymienione
w art. 403 ust. 2 ww. ustawy.
Dofinansowanie, o którym mowa może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr VII/71/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 11 czerwca
2019 r. „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata
2018 – 2032”, podstawowym celem programu jest realizacja głównych założeń zawartych w dokumencie
„Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032”, tj. usunięcie z terenu Gminy Stare
Bogaczowice wyrobów zawierających azbest do 2032 roku.
Przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice, ma na celu przyspieszenie procesu
usuwania materiałów zawierających azbest i ich odpowiedniego zagospodarowania

