„Regulamin przyznawania dofinansowania na zebranie, transport i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu Gminy
Koszarawa” w roku 2019

§1
1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na realizację
przedsięwzięć polegających na zebraniu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów
zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz innych z terenu Gminy
Koszarawa w roku 2019.
2. Dofinansowanie polega na jednorazowym pokryciu przez gminę kosztów za realizację
zadania polegającego na zebraniu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających
azbest.
3. Kwota dofinansowania przedsięwzięć wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych
obejmujących koszty zebrania, transportu i unieszkodliwienia odpadów na składowisku.
4. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego
pokrycia dachowego.
5. Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów azbestowych będzie udzielone ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w
formie dotacji.
6. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości mniejszej niż 100% kosztów
kwalifikowanych część kosztów pokrywana jest przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie.
§2
1. Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć stosowny wniosek do Urzędu
Gminy w Koszarawie do dnia 30 marca 2019r. Wzór wniosku dostępny będzie w siedzibie
Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. Informacja o naborze wniosków o
dofinansowanie będzie ogłaszana na stronie internetowej Urzędu Gminy.
3. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu oraz stopnia pilności usunięcia
wyrobu zawierającego azbest.
5. Urząd Gminy w Koszarawie zleci wykonawcy wyłonionemu w trybie ustawy prawo
zamówień publicznych wykonanie prac związanych z zebraniem, transportem i
unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
6. Rozliczenie dotacji stanowić będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę wraz z
protokołem odbioru wykonywanych prac oraz kartą przekazania odpadu na składowisko.
§3

Zasady dofinansowania ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Katowicach
1. Gmina Koszarawa w imieniu wnioskodawcy występuje o udzielenie dofinansowania do
usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW.
2. Informację o ostatecznej wielkości dofinansowania uzyskanego ze środków zewnętrznych
Urząd Gminy w Koszarawie przekaże zainteresowanym stronom.
3. Prace związane z usunięciem wyrobów azbestowych prowadzone będą przez firmę
wyłonioną przez Gminę Koszarawa na podstawie regulaminu udzielania przez Gminę
Koszarawa zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro..
4. Realizacja usługi będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Gminę z
Wykonawcą.
5. Składanie i rozpatrywanie wniosków oraz rozliczenie dotacji określa § 2 regulaminu.
§4
Postanowienia końcowe
1.Gmina Koszarawa zastrzega sobie prawo kontroli realizacji przedsięwzięcia objętego
dofinansowaniem na każdym jego etapie przez osoby upoważnione.
2. Użyte w regulaminie określenie „azbest” i „wyroby azbestowe” oznaczają wyroby z
azbestu rozumiane według przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest (t.j.: Dz. U. z 2004r. nr 3, poz. 20 ze zm.).

