
UCHWAŁA NR XXXV.283.2014
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wilków zadań z zakresu 
usuwania azbestu z terenu Gminy Wilków przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 400a ust. 1 pkt 8, 
art. 403 ust. 5  ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1232 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47 i 457) w związku z uchwałą nr XXIX/225/13 Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Wilków na lata 2013-2032” Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wilków zadań z zakresu 
usuwania azbestu z terenu Gminy Wilków przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach współpracy z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie zwany dalej Regulaminem.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania ujęte w Programie usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Wilków przyjętym uchwałą Nr XXIX/225/13 Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Wilków na lata 2013-2032”, zwanym dalej Programem.

3. Zadania ujęte w Programie realizowane będą po otrzymaniu przez Gminę Wilków dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zwanego dalej WFOŚ i GW.

4. W razie nie uzyskania dotacji z WFOŚ i GW Program nie będzie realizowany.

§ 2. Dofinansowanie będzie udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu 
środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców Gminy Wilków, wynikających z zanieczyszczenia 
środowiska, a mianowicie na:

1) demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach 
mieszkalnych, gospodarczych i budynkach garażowych, a także na altanach ogrodowych z terenu Gminy 
Wilków;

2) transport i utylizację materiałów zawierających azbest, składowanych na posesjach przed dniem wejścia 
w życie przepisów w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest.

§ 3. Wnioski o dofinansowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, mogą być składane przez:

1) osobę fizyczną;

2) jednostkę sektora finansów publicznych;

3) kościół lub związek wyznaniowy;

4) wspólnotę mieszkaniową;

5) spółdzielnię mieszkaniową (na podstawie dodatkowej zgody WFOŚ i GW);

6) rolnika;

7) pozostałych właścicieli nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty władające nieruchomością).

§ 4. 1. Wnioski o dofinansowanie zadań ujętych w Programie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy 
w Wilkowie. Wniosek winien zawierać:
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a) nazwisko i imię (właściciela nieruchomości) oraz adres zamieszkania,

b) nr działki, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,

c) adres realizacji prac,

d) powierzchnię połaci dachowej (m2), przy wniosku o dofinansowanie demontażu,

e) ilość odpadów zeskładowanych zawierających azbest (m2), przy wniosku o dofinansowanie zbierania 
i utylizacji odpadów zawierających azbest,

f) rodzaj odpadu zawierającego azbest (płyta falista, płyta płaska karo, inne),

g) rodzaj prac do wykonania (demontaż lub/i zbieranie),

h) oświadczenie, że wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą,

i) wyrażenie zgody na wejście firmy zajmującej się: demontażem, zbieraniem, transportem odpadów 
zawierających azbest na teren  posesji na czas wykonywania prac,

j) oświadczenie, o prowadzeniu działalności/nie prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie  posesji,

k) oświadczenie, o prowadzeniu/nie prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

l) wyrażenie chęci przystąpienia do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu dotyczącego usuwania wyrobów azbestowych,

m) oświadczenie, o przekazaniu prawa do dysponowania  nieruchomością  na cele budowlane dla Gminy 
Wilków.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu; w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny 
posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli;

2) aktualną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

3. Wniosek wraz z załącznikami składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kserokopii dokumentów, 
stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów w celu 
stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Wniosek niekompletny nie będzie rozpatrywany.

6. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację 
Programu.

§ 5. Wnioski złożone przed wejściem w życie niniejszej uchwały podlegają uzupełnieniu o ile nie spełniają 
wymogów w niej określonych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

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

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy

Wiesław Kowalczyk
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