
Uchwała Nr VII/57/11 
Rady Gminy Branice 
z dnia 23 maja 2011 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom 
mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie 
kosztów związanych z transportem i utylizacją konstrukcji budowlanych zawierających 

azbest 
 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 8, art. 403 
ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt. 1 lit. a i b, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)  

 
Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

     

§ 1 

Przyjmuje się Regulamin udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów związanych  
z transportem i utylizacją konstrukcji budowlanych zawierających azbest stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Branice i w prasie lokalnej. 
 
 

§ 4 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 
 
 

 
 
 
 



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VII/57/11  

Rady Gminy Branice  
z dnia 23 maja 2011 r. 

 
 

Regulamin udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie  kosztów 

związanych z utylizacją i transportem konstrukcji budowlanych zawierających azbest. 
 

 
§1 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Branice na dofinansowanie  kosztów związanych z transportem i utylizacją konstrukcji 
budowlanych zawierających azbest udzielanej osobom fizycznym i wspólnotom 
mieszkaniowym.  

2. Wysokość środków przeznaczona na dotacje celowe do prac, o których mowa w ust.1 
określana będzie corocznie w planie wydatków budżetu gminy. 

3. O jednorazową dotację  na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją 
konstrukcji budowlanych zawierających azbest ubiegać się mogą osoby fizyczne, nie 
będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie 
Gminy Branice (własność, współwłasność lub użytkowanie wieczyste) oraz wspólnoty 
mieszkaniowe, na terenie nieruchomości których znajdują się konstrukcje budowlane 
zawierające azbest, z zastrzeżeniem §2 ust. 4 i 5  regulaminu.  

 
§2 

 

1. Gmina Branice udziela jednorazowej dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
transportu i utylizacji konstrukcji budowlanych zawierających azbest w wysokości nie 
przekraczającej 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), dla każdego 
wnioskodawcy. 

2. Podstawą obliczenia należnej dotacji jest ilość wyrobów zawierających azbest, wykazana 
w „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”, o której 
mowa w § 2 ust.4. 

3. Dotacja celowa może wynosić maksymalnie 600,00zł. (słownie: sześćset złotych 0/00) za 
tonę transportowanych i utylizowanych konstrukcji budowlanych zawierających azbest. 
Przyjmuje się, że średnia masa 1 m2 płyt dachowych wynosi 0,011 Mg (11 kg). 

4. Dotacja, o której mowa w ust.1  nie dotyczy osób, które nie przedłożyły do właściwego 
organu „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” lub 
„Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało 
zakończone”, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  
w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876 z późn. 
zm.), najpóźniej do dnia złożenia wniosku. 

5. Dotacja nie przysługuje osobom, które wywiozły konstrukcje budowlane zawierające 
azbest samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu nieuprawnionego.  

6. Jeżeli przedsięwzięcie polegające na transporcie  i utylizacji konstrukcji budowlanych 
zawierających azbest, dotowane było także ze środków Wojewódzkiego Funduszu 



Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu lub Powiatu Głubczyckiego, to 
wysokość dotacji wypłaconej na podstawie niniejszego Regulaminu nie może być większa 
niż różnica między łącznymi kosztami transportu oraz utylizacji materiałów budowlanych 
zawierających azbest, a wysokością dotacji wypłaconej przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu lub Powiat Głubczycki. 

7. Ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej do transportu i utylizacji konstrukcji 
budowlanych zawierających azbest składa wniosek o dofinansowanie wraz  
z wymaganymi dokumentami do Wójta Gminy Branice. Wniosek zawiera  
w szczególności: 
1) nazwę wnioskodawcy, 
2) adres i dane wnioskodawcy, 
3) serię i numer dokumentu tożsamości, 
4) dokładny adres nieruchomości,  z terenu której konstrukcje zawierające azbest mają 

być wywiezione, 
5) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, 
6) szczegółowy opis zadania, 
7) termin realizacji zadania, 
8) kalkulację wysokości dotacji, 
9) nazwę i adres firmy, z którą wnioskodawca planuje zawrzeć umowę na transport  

i utylizację konstrukcji. 
8. Wnioski o dotację przyjmowane są na bieżąco. 
9. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane są przez  Wójta Gminy Branice  

według kolejności ich złożenia w cyklu miesięcznym, aż do wyczerpania środków na 
dany rok kalendarzowy. Wnioski złożone po dniu 30 listopada będą rozpatrywane w 
następnym roku kalendarzowym. 

10. Wnioski nie zrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą 
rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku następnym. 

11. Dotowane będą przedsięwzięcia zrealizowane po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały 
i podpisaniu umowy na dofinansowanie. 

12. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez Wójta Gminy Branice   
z podmiotami określonymi w §1 ust. 3 niniejszej uchwały.  

13. Umowa powinna zawierać w szczególności : 
        1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego  

    wykonana, 
2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności, 
3) termin wykorzystania dotacji, 
4) tryb kontroli wykonywania zadania, 
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 

 

§3 
      
1. Rozliczenie dotacji nastąpi po zakończeniu zadania na podstawie faktury VAT  

z wyszczególnionym kosztem transportu i utylizacji  konstrukcji budowlanych 
zawierających azbest. 

2. Do rozliczenia należy również dołączyć : 
      1) potwierdzenie zapłaty, 
      2) Kartę przekazania odpadu  
      3) dokument potwierdzający uprawnienie przedsiębiorcy do odbioru i utylizacji odpadu. 
3. Rozliczenie dotacji powinno nastąpić w terminie do 10 dni od dnia zakończenia zadania, 

wskazanego w umowie. 


