
 

 

 

 

 

Uchwała Nr  XI/67/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 2 czerwca 2011 roku 
 

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu  Gminy 

Karczew na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, transportem i 

unieszkodliwianiem odpadów azbestowych. 
 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy  z  dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
 (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 1 ustawy z dnia 29 października 2010r. o 
zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2010r. Nr 229, poz. 1498),  art. 403 ust. 2 i 5 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 

ze zmianami), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 

157, poz. 1240 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 

 § 1. Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu  
Gminy Karczew  na  dofinansowanie  kosztów  zadań  związanych  z  demontażem,  transportem  
i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych     
i elewacji  zawierających  azbest  z  budynków  mieszkalnych i gospodarczych położonych na 
terenie Gminy Karczew w formie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 § 2. Dotacja celowa może być udzielona osobom fizycznym, będącym właścicielami lub 
współwłaścicielami budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy 
Karczew, realizującym przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest. Dotacja celowa nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia 
działalności gospodarczej w całości lub w części. 
 

 § 3. 1. Osoby ubiegające się o dotację, zwane dalej Wnioskodawcami składają pisemne 
wnioski w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona 
dotacja.  

 2. Wnioski o dotację celową na rok 2011 należy składać do dnia 31 lipca 2011r. 
 3. Prawidłowo złożone wnioski, które nie będą mogły być zrealizowane w danym roku 
budżetowym z powodu braku środków finansowych będą realizowane w pierwszej kolejności w 
następnym roku. 
 4. Wnioski rozpatrywane są przez Burmistrza Karczewa według kolejności ich wpływu. Po 
weryfikacji wniosków sporządzany jest wykaz z projektowaną kwotą dotacji wprowadzoną do 
projektu budżetu na rok następny.  

 

 § 4. Dotacje są przyznawane na podstawie pisemnej umowy pomiędzy Gminą Karczew, a 
Wnioskodawcą, zawierającej w szczególności: 

4) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego 
wykonania, 

5) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności, 
6) termin wykorzystania dotacji, 

7) tryb kontroli wykonywania zadania, 

8) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 



9) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, 
 

 § 5. Burmistrz  Karczewa  składa  Radzie  Miejskiej  roczne  sprawozdanie                       

z udzielonych dotacji celowych. 

 

 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 
 

 § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

                                                             Przewodniczący Rady 

                                                                Tadeusz  Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 

 Wejście z dniem 1 stycznia 2010r. w życie  ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie 
ustawy - Prawo ochrony środowiska i innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), spowodowało 
zlikwidowanie gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a 
środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych tych funduszy stały się dochodami 
budżetów gmin i powiatów, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Nowelizacja ww. ustawy oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

uniemożliwiły otrzymywanie przez osoby fizyczne i prawne dotacji na przedsięwzięcia służące 
ochronie środowiska, w tym na usuwanie odpadów zawierających azbest ze środków budżetów 
jednostek samorządowych. 
 W dniu 29 października 2010r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. Z 2010r., Nr 229, poz. 1498), która przywróciła możliwość udzielania dotacji 
celowej ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczonym do 
sektora finansów publicznych. W myśl znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska zasady 
udzielania dotacji określa rada gminy w drodze uchwały. 
 Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 
azbest, w 1998r. zakończono w naszym kraju produkcję tych wyrobów.  

W 2002r. przyjęty został rządowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
stosowanych na terytorium Polski”, zgodnie z którym proces usuwania wyrobów azbestowych 
powinien zostać zakończony w 2032r. Dynamika przebiegu tego procesu uzależniona jest od 

stopnia zamożności właścicieli wyrobów zawierających azbest oraz od możliwości dofinansowania. 
.Ze względu na zagrożenie jakie stwarzają wyroby azbestowe dla środowiska rosnące wraz ze 
stopniem ich zużycia oraz wysokie koszty usuwania i utylizacji tych odpadów, podjęcie uchwały 
przez Radę Miejską w Karczewie uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania 
dotacji celowej z budżetu  Gminy Karczew na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, 
transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych jest celowe i uzasadnione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

                                                                                                                         Załącznik Nr 1  
                                                                                                            do Uchwały Nr XI/67/2011 

                                                                                                            Rady Miejskiej w Karczewie 

                                                                                                            z dnia 2 czerwca 2011 roku 

 

 

Regulamin udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Karczew na 

dofinansowanie kosztów zadania polegającego na demontażu, transporcie i 

unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.  

 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, tryb udzielania oraz 
rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Karczew na dofinansowanie kosztów zadania 
polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest 
znajdujących się na terenie Gminy Karczew. 
Przez odpady zawierające azbest, o których mowa w Regulaminie należy rozumieć odpady 
zaliczone do odpadów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami). 

 

2. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne zwane dalej Wnioskodawcami posiadające tytuł 
prawny do nieruchomości i budynków położonych na terenie Gminy Karczew. 
 

3.  Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z likwidacją pokryć dachowych i/lub 
elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych t.j.: 

10)  rozebranie pokrycia dachowego i/lub elewacji z płyt azbestowo – cementowych, 

11)  zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
12)  załadunek i transport do miejsca unieszkodliwienia, 
13)  składowanie na odpowiednim składowisku, 
14)  odkurzanie powierzchni z pyłów azbestowych. 

 Dopuszcza się również możliwość dofinansowania kosztów odebrania, transportu oraz przekazania 

do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest usuniętych z budynków mieszkalnych i 
gospodarczych w ubiegłych latach i składowanych na terenie posesji. 
  

4. Wysokość dotacji nie może przekroczyć łącznej wartości udokumentowanych kosztów 
związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest i nie może wynieść więcej niż 1.700 zł 
słownie: tysiąc siedemset złotych. 
 

5. Warunkiem udzielenia dotacji na wykonanie prac określonych w pkt 3 Regulaminu jest: 
 złożenie w Urzędzie Miejskim w Karczewie wniosku o udzielenie dotacji, który powinien      

określać: 
a)  imię i nazwisko wnioskodawcy 

b) adres wnioskodawcy 

c) numer i serię dowodu osobistego 

d) oznaczenie nieruchomości, na której mają być prowadzone prace 

e) określenie tytułu prawnego do nieruchomości 
f) szczegółowy opis prac 

g) termin realizacji prac 

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 
1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości (kopia aktualnego  wypisu z rejestru 

gruntów i budynków, aktualnego odpisu z księgi wieczystej, prawomocnego postanowienia 

sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub postanowienia sądu dotyczącego działu spadku - 



oryginał do wglądu). W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub 
użytkowanie wieczyste, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela lub użytkownika 

wieczystego nieruchomości. W przypadku budynku, do którego prawo własności posiada 
kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację działań 
opisanych w pkt 3 Regulaminu. 

2) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (w przypadku 

zamiaru usunięcia wyrobów azbestowych) lub informacja o wyrobach zawierających azbest, 
których wykorzystanie zostało zakończone (w przypadku zdjęcia wyrobów zawierających 
azbest i składowania ich na posesji) - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 

lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest  (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 

1876 ze zmianami), 

3) kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do organu administracji 
architektoniczno – budowlanej (starosty), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

- po zakwalifikowaniu wniosku przez Burmistrza Karczewa poprzedzonym kontrolą   zgodności 
wniosku ze stanem faktycznym w terenie, podpisanie z Wnioskodawcą umowy,  o której mowa w § 
4 uchwały. 
 

6.    Niekompletne wnioski o udzielenie dotacji nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. 
Wniosek jest kompletny jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne 
informacje oraz dokumenty wymienione w pkt. 5 Regulaminu pozwalające na jego rozpatrzenie. 
 

7.     W terminie 30 dni od daty podpisania umowy udzielenia dotacji, o której mowa w § 4 uchwały 
Gmina przekazuje Wnioskodawcy kwotę dotacji na wskazane konto lub wypłaca gotówką na 
podstawie czeku. 

 

8. W terminie do dnia 30 października roku, w którym udzielona była dotacja Wnioskodawca 
przedkłada Gminie dokumenty rozliczeniowe tj. 

1) kopię faktury VAT dokumentującej poniesione wydatki na prace określone w pkt 3 
Regulaminu, wystawionej na Wnioskodawcę przez uprawnionego wykonawcę, 

2) kopię karty przekazania odpadu zgodną z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra 

Ochrony Środowiska z dnia 08.12.2010r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Z 2010r. Nr 249, poz.1673), 

3) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości 
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 
przepisów o rozebraniu pokrycia dachowego i/lub elewacji i transporcie płyt azbestowo – 

cementowych przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję zezwalającą na wytwarzanie i 
transport odpadów niebezpiecznych, wydaną przez Starostę Otwockiego,  

 

9. W terminie do dnia 30 października roku, w którym udzielona była dotacja Wnioskodawca 
zwraca na konto Gminy niewykorzystaną część dotacji. 
 

                                                              Przewodniczący Rady 

                                                                Tadeusz  Marton 

 

 

 

 

 

 

 


