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UCHWAŁA Nr XXX/133/2017
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin na 2017 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2016 poz. 446, poz. 446 i poz. 1579) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 i 21, art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 r. poz. 672, poz. 831, poz. 903, poz. 1250,
poz. 1427, poz. 1933, poz. 1991, poz. 2255, poz. 2260) oraz uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia
14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania kraju
z azbestu na lata 2009-2032" Rada Gminy Ciechocin uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwala się Regulamin dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin na rok 2017 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się wzór Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z realizacją programu
usuwania azbestu i wyrobów azbestowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Tecmer
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załącznik nr 1 uchwały nr XXX/133/2017
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 16 lutego 2017 r.
Regulamin dofinansowania kosztów działań z zakresu realizacji usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin na rok 2017.
§ 1. Sfinansowane będzie likwidacja wyrobów zawierających azbest, które są ujęte w „Programie usuwania
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ciechocin na lata 2015-2023" (zwanym dalej „Programem").
§ 2.1. Źródłem dofinansowania działań, będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, środki własne z budżetu Gminy Ciechocin i środki własne właściciela
nieruchomości.
2. Udział dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu należy
uwzględnić w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.
3. Udział własny poszczególnych właścicieli nieruchomości należy uwzględnić w wysokości 20% kosztów
kwalifikowanych.
4. Udział własny gminy należy uwzględnić w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych.
§ 3.1. Sfinansowane mogą być koszty demontażu i załadunku, transportu i unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest. Powyższe prace w całości wykona we wskazanym terminie podmiot, o którym mowa
w § 4 Regulaminu.
2. Dofinansowanie w/w działań będzie zgodne z regulaminem konkursu dofinansowania przez WFOŚiGW
w Toruniu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW.
3. Dofinansowanie działań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest będzie możliwe wyłącznie w
przypadku uzyskania przez Gminę Ciechocin dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu po podpisaniu umowy z Wykonawcą zadania i gdy wartość
wybranej w postępowaniu przetargowym oferty nie przekroczy kwoty udzielanego dofinansowania.
4. Dofinansowanie o którym mowa w ust. 1 niniejszego Regulaminu, uzależnione będzie od warunków
określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i środków
własnych Gminy posiadanych na ten cel i zabezpieczonych w budżecie.
§ 4. Wykonawcą likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany:
1) w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.) w przypadku zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty
30 000 euro;
2) zapytaniem ofertowym — gdy wartość nie przekroczy równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej
w złotych — niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (art. 4 ust. 8)
Prawo zamówień publicznych.
§ 5.1. Właściciel nieruchomości planujący usunięcie odpadów azbestowych występuje z wnioskiem do
Wójta Gminy Ciechocin o dofinansowanie tych prac. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Ciechocin.
2. Nieruchomości, na które zgłoszono wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest muszą być ujęte
w inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy Ciechocin sporządzonej na potrzeby związane
z przygotowaniem Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin na lata
2015-2032. Nie uwzględnienie tych nieruchomości w inwentaryzacji wyklucza je z możliwości starania się
o uzyskanie dotacji.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest
wnioskodawca informowany jest o rozpoczęciu realizacji zadań.
4. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy
Ciechocin na realizację zadania na 2017 rok budżetowy. Kolejność realizacji następować będzie według
harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę.
5. Przewidziane dofinansowanie nie dotyczy zakupu nowych materiałów budowlanych oraz kosztów robót
budowlanych związanych z ich zastosowaniem.
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załącznik nr 2 uchwały nr XXX/133/2017
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 16 lutego 2017 r.
...........................................................................
(imię i nazwisko właściciela)

Ciechocin, dnia .........................

...........................................................................
(adres zamieszkania)
...........................................................................
(tel. kontaktowy)
Wójt Gminy Ciechocin
87-408 Ciechocin
WNIOSEK
W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Ciechocin dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z realizacją
programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych, proszę o ujęcie we wniosku o ww. dotację następujących
obiektów będących moją własnością:

Lp.

Rodzaj obiektu*

Adres
obiektu,
nr działki

Ilość azbestu
przeznaczona do utylizacji
kg

m2

Zakres prac
(demontaż dachu/
bez demontażu)

1.

2.

3.
*- budynek mieszkalny, budynek gospodarczy (np. garaż), zabudowania gospodarstwa (np. obora, stodoła itp.),
inne zabudowania (podać jakie)
Planowane terminy związane z realizacją przedsięwzięcia:
- termin rozpoczęcia - ………………………………..
- termin zakończenia - ………………………………..
Tytuł prawny do władania nieruchomością (nr aktu notarialnego, wypis z ewidencji gruntów, nr księgi
wieczystej, umowa kupna, dzierżawy, itp.):
………………………………………………………...............…………………………………………..
……………………………………….
(Podpis Wnioskodawcy)
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W przypadku pozyskania przez Gminę Ciechocin w 2017 roku dotacji na przedsięwzięcia polegające na
demontażu, transporcie oraz unieszkodliwieniu lub zabezpieczeniu odpadów zawierających azbest,
zobowiązuję się nowe pokrycie dachowe wykonać we własnym zakresie oraz uczestniczyć w kosztach
przedsięwzięcia w wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych.

……………………………………….
(Podpis Wnioskodawcy)
Załączniki:
1. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę –
w przypadku demontażu (wymienione dokumenty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w GolubiuDobrzyniu, Wydział Architektury i Budownictwa – egzemplarz z pieczątką potwierdzającą wpływ
dokumentu należy złożyć w Urzędzie Gminy Ciechocin).
2. Kserokopia tytułu prawnego do władania nieruchomością (akt notarialny, wypis z ewidencji gruntów, odpis
z księgi wieczystej, umowa kupna, dzierżawy itp.).

