Regulamin
dofinansowania demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów
zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Nidzica na rok 2019
1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizacje przedsięwzięć polegających
na

pokryciu

części

kosztów

związanych

z

demontażem,

odbiorem,

transportem

i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych (mieszkalnych
i gospodarczych) z terenu Gminy Nidzica.
2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć
dachowych i innych elementów budowlanych.
3. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które we własnym zakresie wywiozły
odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, do
których mają tytuł prawny.
4. Środki finansowe pochodzić będą:
a. do 85 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, nieprzekraczające 300 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów,
b. do 85 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, nieprzekraczające 300 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów,
nie więcej niż 200 000,00 zł na jednego Wnioskodawcę w danym roku kalendarzowym – w
przypadku spółek prawa cywilnego i handlowego,
c. wkład własny wnioskującego wynosi do 15% kosztów przedsięwzięcia,
d. wysokość wkładu własnego może ulec zmianie, w przypadku zmiany wysokości dofinansowania
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
5. Do wyliczenia kosztów kwalifikowanych dofinansowania należy przyjąć następujące założenia: 1m 2
powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 11 kg (0,011 Mg).
6. O dofinansowanie ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby
fizyczne nie będące przedsiębiorcami, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale
zarejestrowaną i prowadzoną pod innym adresem niż adres nieruchomości objętej dofinansowaniem,
rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców,
jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki
prawa cywilnego i handlowego.

7. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej.
8. Udzielenie pomocy na zdjęcie oraz/lub transport i utylizację wyrobów zawierających azbest stanowi
pomoc de minimis, w myśl Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.)
9. Podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis zobowiązuje się do wypełnienia

FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS,

na

formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.
(Dz.U. z 2014 poz. 1543) zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.
U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).
10. Osoby prowadzące działalność w rolnictwie i/lub w rybołówstwie zobowiązane się do wypełnienia

FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające
się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U z 2010 r., Nr 121, poz. 810)
11. Gmina Nidzica, na potwierdzenie udzielonej pomocy, wyda zaświadczenie o pomocy de minimis i
pomocy de minimis w rolnictwie i/lub rybołówstwie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1983 ze zm.)
12. Dofinansowanie przysługuje osobom mającym tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na
terenie gminy Nidzica, na której znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest.
13. Wyboru firmy, która wykona prace na każdej nieruchomości objętej dofinansowaniem dokona Gmina
Nidzica w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prace związane z demontażem,
transportem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych (azbestowych) mogą być wykonywane
tylko przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne zezwolenie.
14. W celu ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w pkt 1 należy złożyć wniosek,
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w terminie do 09.08.2019
r. w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1). Do wniosku należy dołączyć:
a) Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/działki:

• w przypadku budynków mieszkalnych będących wyłączną własnością wnioskodawcy –
aktualny wypis z rejestru gruntów (ze Starostwa Powiatowego w Nidzicy),
• w przypadku budynków mieszkalnych będących przedmiotem współwłasności – zgoda
wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntów (ze
Starostwa Powiatowego w Nidzicy), upoważnienie dla wnioskodawcy do złożenia wniosku
w imieniu wszystkich współwłaścicieli i do podpisania umowy z Gminą Nidzica (załącznik nr
1 do Wniosku),
• w przypadku altan w rodzinnych ogrodach działkowych - potwierdzenie zarządu ogrodu
działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonej na niej
altany,
• w przypadku posiadania innego tytułu prawnego, niż

własność,

do wniosku należy

dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku do którego prawo
własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na
realizację zadania.
b) Załącznik graficzny z lokalizacją obiektu, z którego usuwany będzie azbest (np. kopia mapy
ewidencyjnej lub sytuacyjno - wysokościowej).
c) Kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starosty Nidzickiego (potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę).
d) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis wnioskodawca jest obowiązany do
przedłożenia:
• wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie, załącznik nr 2 do Wniosku;
• informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, na formularzu stanowiącym
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz.U. z 2014
poz. 1543) zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) załącznik nr 3 do Wniosku, oraz sprawozdań
finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami
o rachunkowości.

e) Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do
złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie:
• wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, załącznik nr 4 do Wniosku;
• wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w
którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o
wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, załącznik nr 4 do Wniosku;
• informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma
być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, załącznik nr 5 Wniosku.
15. Przed podpisaniem umowy na realizację zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska Olsztynie Wnioskodawca winien dostarczyć oświadczenie, iż w ciągu 30 dni od dnia
zgłoszenia zamiaru wykonania robót Starosta Nidzicki nie wniósł sprzeciwu do załączonego do wniosku
zgłoszenia, załącznik nr 6 do wniosku.
16. W przypadku ograniczonej wysokości środków finansowych przyznanych na realizacje tego zadania
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o kolejności
dofinansowania będzie decydowała data złożenia kompletnego wniosku.
17. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
18. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być
realizowane w roku następnym.
19. Liczba zrealizowanych wniosków uzależniona jest od wysokości dotacji przyznanej na realizację
przedsięwzięcia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
20. Program dopuszcza możliwość odebrania odpadów niebezpiecznych azbestowych wcześniej
zdjętych z obiektu budowlanego i składowanych na terenie nieruchomości. Zdemontowane płyty
azbestowe przygotowane do odbioru musza być złożone na palecie i szczelnie opakowane folią.
21. Osoba do kontaktu: Andrzej Mateusz Kamiński, tel. 89 625-07-65.

