
  
UCHWAŁA Nr 828 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 

 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w zakresie inwestycji 

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości 
połoŜonych na terenie miasta Konina oraz sposobu jej rozliczania 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku 
z art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust.4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, 
co następuje:  
 

§ 1.  
 

1. Z budŜetu Miasta Konina, ze środków określonych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) przeznaczonych 
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą być udzielane dotacje 
celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
związanych z demontaŜem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości połoŜonych 
na terenie Miasta Konina. 

2. Dotacja celowa udzielona z budŜetu Miasta Konina przeznaczona będzie na pokrycie 
poniesionych kosztów związanych z transportem i unieszkodliwieniem odpadów – 
wyrobów zawierających azbest. 

3. Udzielenie dotacji celowej następować będzie bezpośrednio wnioskodawcy, mającemu 
tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Konina. 

4. Dotacja celowa udzielana będzie podmiotom określonym w art. 403 ust 4 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r.  poz.1232 ze zm.). 

5. Planowaną kwotę dotacji w danym roku budŜetowym określa kaŜdorazowo uchwała 
budŜetowa. 

  
§ 2. 

 
1. Miasto Konin na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, moŜe 

udzielać określonych w § 1 dotacji celowej, która: 
1) nie stanowi pomocy publicznej, 
2) stanowi pomoc de minimis - zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

z rozporządzeniami Komisji (UE): 
- nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 
z 24.12.2013 r.),  
- nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. 
Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.). 
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2. Podmiot, ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz 

z wnioskiem informacji określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 
ze zm.), w sposób wskazany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). 

 
3. Podmiot, ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest 

do dostarczenia wraz z wnioskiem informacji określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 59, poz. 404 ze zm.), w sposób wskazany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810). 
 

§ 3. 
 

1. Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest złoŜenie kompletnego wniosku wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca załącza: 
1) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt 

notarialny, odpis z księgi wieczystej itp.). W przypadku współwłaścicieli naleŜy 
dołączyć zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania, w przypadku 
wspólnoty mieszkaniowej uchwałę właściwego organu; 

2) kopię zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę, 
obejmujących w swoim zakresie demontaŜ wyrobów zawierających azbest (Wydział 
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego) – zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
budowlane; 

3) ocenę stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest 
(załącznik nr 2 do uchwały), - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 
2 kwietnia 2004 r. dokonaną przez osobę posiadającą wiedzę w tym zakresie; 

4) informację o wyrobach zawierających azbest (załącznik nr 3 do uchwały) – 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;  

3. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według następujących kryteriów: 
- stopień pilności określony w ocenie stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania 

wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 2 do uchwały), 
- kolejność zgłoszeń,  
- limit środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budŜetowym.  

4. Wnioski, które nie zostaną zrealizowane w danym roku budŜetowym z powodu braku 
środków, będą rozpatrzone w roku następnym. 

5. Po zaopiniowaniu wniosku przez Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska zostanie 
zawarta przez Prezydenta Miasta Konina umowa dotacji na dofinansowanie zadania. 

 
 § 4. 

 
1. Podstawę otrzymania dotacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Miastem Konin 

a wnioskodawcą, która powinna zawierać m.in.: 
     - opis zadania, cel na jaki dotacja została przyznana, termin jego wykonania; 
     - wysokość dotacji,  tryb kontroli, płatności i termin jej wykorzystania; 
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     - termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji nie dłuŜszy niŜ do 31 grudnia danego roku. 
2. Kwotę dotacji szacunkowo podaną przez wnioskodawcę we wniosku, ustala się jako 

100% sumy kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest i ich transportu do 
miejsca unieszkodliwienia, nie więcej jednak niŜ 2000,00 zł dla osób fizycznych nie 
prowadzących działalności gospodarczej w obiekcie, w którym znajdują się wyroby 
zawierające azbest; dla pozostałych podmiotów 80% sumy kosztów unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest i ich transportu do miejsca unieszkodliwienia nie więcej 
jednak niŜ 6.000,00 zł.  

3. Wypłata dotacji na konto wnioskodawcy nastąpi po zawarciu umowy w następujący 
sposób: 

1) wypłata zaliczkowo 50% wnioskowanej kwoty dotacji; 
2) wypłata pozostałej części dotacji po przedłoŜeniu następujących dokumentów: 
- faktur Vat lub rachunków potwierdzających poniesione koszty, wystawionych przez 

firmy uprawnione do transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, 
z potwierdzeniem ich zapłaty ( nie później niŜ do 31grudnia danego roku), 

- dokumentu potwierdzającego odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 
przez uprawniony zakład utylizacyjny tj. wypełniona i opieczętowana karta 
przekazania odpadu, 

- oświadczenia  uprawnionego przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest 
o prawidłowości wykonania prac, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 
i sanitarnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 
2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r.  
(Dz. U. Nr 71 poz. 649 ze zm.). 

4. W przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z warunków określonych w umowie 
dotacji, dotowany ma obowiązek zwrócić wypłaconą kwotę dotacji w terminie 14 dni 
licząc od dnia doręczenia pisma rozwiązującego umowę. W przypadku przekroczenia w/w 
terminu Dotowanemu zostaną naliczone odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowej, naliczonymi od dnia przekazania dotacji.  

5. Zastrzega się prawo do Ŝądania dodatkowych wyjaśnień oraz przeprowadzenia kontroli 
na kaŜdym etapie realizacji zadania. 

 
§ 5. 

 

Umowa dotacji wygasa po całkowitym wykonaniu zadania potwierdzonego akceptacją przez 
Dotującego dokumentów wymienionych w § 4 ust. 3 pkt 2 niniejszej uchwały, co stanowi 
jednocześnie rozliczenie udzielonej dotacji. 

 
§ 6.  

 
Dofinansowanie dotyczy wyłącznie wyrobów zawierających azbest usuniętych po wejściu 
w Ŝycie niniejszej uchwały. Jako datę usunięcia wyrobu zawierającego azbest, przyjmuje się 
datę wykonania usługi unieszkodliwienia podaną na fakturze wystawionej przez 
przedsiębiorcę uprawnionego do realizacji w/w prac. 
 

§ 7. 
 

Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszystkich 
ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaną dotacją celową. 
 

§ 8. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
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§ 9. 
 

Traci moc Uchwała Nr 111 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowej w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z nieruchomości połoŜonych na terenie miasta Konina oraz sposobu jej 
rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia  08.06.2011 r. poz. 2679). 

 
§ 10. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
                                                                         
 
                                                                                                              
         Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 
 

Wiesław Steinke 


