
UCHWAŁA NR XXVIII/234/17
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446; zm. Dz. U z 2016r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730), art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519; zm. Dz. U. z 2017r. poz. 785, poz. 
898 i poz. 1089) i w związku z uchwałą Nr VI/50/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 
2015r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń 
Chełmiński na lata 2014-2032” uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń 
Chełmiński dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radzyń 
Chełmiński. 

§ 2. Zasady udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania 
w sprawie udzielanie dotacji i sposobu jej rozliczania określa Regulamin dofinansowania kosztów usuwania 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – 
Pomorskiego z mocą obowiązującą do 31 grudnia 2020r. 

§ 5. Uchwała była przedmiotem opiniowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). W treści uchwały 
i Regulaminu uwzględniono uwagi w/w urzędów. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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Uzasadnienie
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński realizuje zadania wynikające z przyjętego w dniu 14 lipca 2009r. przez 
Radę Ministrów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” oraz „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2014-2032” przyjętego uchwałą Nr 
VI/50/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. Środki finansowe na realizację zadań 
demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzą w 70% z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w 15% ze środków budżetu 
Gminy oraz w 15% jako udział własny poszczególnych podmiotów (Wnioskodawców). Zgodnie z art. 403 ust. 4 i 
5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519) zasady, tryb postępowania i sposób rozliczania 
dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska określa rada 
gminy w drodze uchwały. Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808 ze zm.) projekt uchwały został 
zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Uchwałę ograniczono mocą obowiązywania do dnia 31 grudnia 2020r. w związku z ograniczonym terminem 
obowiązywania rozporządzenia 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. W treści uchwały i regulaminu 
uwzględniono uwagi w/w urzędów. Wobec powyższego, uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały 
i wdrożenie jej do realizacji. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/234/17

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Regulamin dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu 
miasta i gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy na realizację zadań z zakresu 
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z terenu miasta gminy Radzyń 
Chełmiński. 

2.  Udzielenie dotacji ma na celu wspomaganie realizacji założeń ujętych w „Programie usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2014-2032”, którego celem jest eliminacja 
szkodliwych czynników powodujących negatywne skutki zdrowotne u mieszkańców oraz likwidacja szkodliwego 
oddziaływania azbestu na środowisko.

§ 2. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania są: 

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, 
w szczególności: 

a) osoby fizyczne, 

b) wspólnoty mieszkaniowe, 

c) osoby prawne, 

d) przedsiębiorcy;

2) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi.

§ 3. 1. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć zwianych z usuwaniem i unieszkodliwianiem 
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński, 
polegające na: 

a) demontażu wyrobów zawierających azbest, 

b) przygotowaniu do transportu i transporcie wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia, 

c) unieszkodliwieniu poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów 
niebezpiecznych.

§ 4. 1. Źródłem dofinansowania działań, będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, środki własne z budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz środki 
własne Wnioskodawcy w wysokości: 

a) 70 % - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 

b) 15% - dotacja z budżetu Gminy, 

c) 15% - udział własny poszczególnych podmiotów (Wnioskodawców).

2.  Warunkiem udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji opisanej we wniosku jest 
zakwalifikowanie wniosku gminy do dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 5.  Ogólna kwota przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest określona będzie na każdy rok w budżecie Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński. 

§ 6. 1. Wykonawcą zadania obejmującego usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na 
terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński będzie podmiot, któremu Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński 
udzieli zamówienia publicznego, posiadający przewidziane prawem stosowane uprawnienia. 
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2.  Umowa zawarta z Wykonawcą będzie określała szczegółowy zakres prac oraz sposób rozliczenia zadania.

§ 7. 1. Podmiot planujący usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości 
występuje z wnioskiem o udzielenie dotacji do Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

2.  Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w terminie przez niego 
wyznaczonym w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej oraz zamieszczonym na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński. 

3.  W ogłoszeniu o którym mowa w ust. 2 zostanie podany wzór wniosku wraz z załącznikami. 

4. Do wniosku o którym mowa w ust. 3 podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym działalność 
w rolnictwie, powinien przedłożyć: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie 
o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) albo 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty 
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

5.  W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o udzielenie dotacji podmiot zostanie wezwany do jego 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zgłoszenia nie uzupełnione w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

6. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, stanowić ona 
będzie odpowiednio: 

1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. 
w sprawie stsowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013r.) lub 

2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 
2013r. w sprawie stsowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013r.).

7.  W przypadku, gdy łączna suma wnioskowanych dotacji przekracza wysokość środków finansowych 
przewidzianych na dany rok budżetowy w budżecie Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, wnioski 
rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. 

8.  Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane w danym roku z powodu wyczerpania limitu środków, 
o których mowa w § 5, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru wniosków 
o udzielenie dotacji, po uprzedniej ich aktualizacji. 

9.  Od procedury kwalifikowania wniosków i przyznania dofinansowania nie przysługuje tryb odwoławczy. 

10.  Wnioskodawcy, którego wniosek nie został zatwierdzony do realizacji, nie przysługuje z tego tytułu żadne 
roszczenie wobec Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński. 

11.  Nieruchomości, na które zgłoszono wniosek muszą być ujęte w inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbestowych na terenie gminy Radzyń Chełmiński, sporządzonej na potrzeby związane z przygotowaniem 
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2014-2032”. Nie 
uwzględnienie tych nieruchomości w inwentaryzacji wyklucza je z możliwości starania się o uzyskanie dotacji.

§ 8. 1. Dofinansowanie inwestycji wskazanych we wniosku następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
podmiotem (wnioskodawcą) a Gminą Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński. 

2.  Kwota dofinansowania przekazana zostanie bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy, o którym 
mowa w § 6.

§ 9.  W razie nie uzyskania dotacji przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński z WFOŚiGW w Toruniu, 
dla przedsięwzięć określonych w § 3, nie będą one realizowane, a Wnioskodawcom nie przysługują z tego tytułu 
żadne roszczenia, czy odwołania. 
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§ 10.  Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest, jeżeli Wnioskodawca we własnym zakresie zlecił uprawionemu podmiotowi ich usunięcie 
i unieszkodliwienie, jak też prac wykonanych przez Wykonawcę, o którym mowa w § 6, wykraczających poza 
zakres umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, o której mowa w § 8 ust. 1.
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