
Regulamin udzielania dotacji do likwidacji

Załącznik do Zarządzenia Nr O.łl,g§,łS} "}.$g

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

, dnia .1l.X"P.ł..:..... 2015r.
materiałów budowlanych zawierających azbest

§1

Do korzYstania z dotacj t na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są osoby ftzyczne, zwane
dalej ,,Inwestorami", będące właścicielami lub porńdu"ru-i innego tytułu p.u*n.go do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (w tym równiez związanego z prowadzeniem działalności
gosPodarczej na Powieruchni nie większej niż 30Yo powierzchń całkowitej budynku) oraz innego
o_biektu budowlaneg o.nie,związanęgo z prowadzeni em działalności gospod aiczej."
Warunkiem uzYskania dotacji jest brak zaległości finansowycn Ź jakiegokoiwiek tytułu wobec
Miasta Wodzisław Śląski,

§2

Udzielona dotacja nie stanowi pomocy publicznej. W przypadku budynku mieszkalnęgo, w którym
Prowadzona jestdziałalnoŚĆ gospodarcza,dotacjazostanió przyznana-wyłączniedo czę}ci budynku
niezwiązanej z Prowadzeniem działalności gospodarczĄ, i kwota ioiacji zostanie wyliczona
procentowo, w stosunku do całkowitej powierzchni budynku.

§3

Prace zwiąZane Z likwidacją materiałów budowlanych zawierĄących azbest prowadzi podmiot
gosPodarczY zbranżY budowlanej , zwany dalej ,,Wykonawcą", wybrany przez Inwestora.

§4

lnwestor ubiegający się o dotację powinien złożyó kompletny wniosek zawierający następujące
informacje i dokumenty:

1) kserokopia rachunku potwierdzającego wykonanie zadania - oryginał do wglądu,
2) kserokoPia aktu własności budynku lub inny dokument potwiłdzający prawo

dysponowania budynkiem - oryginał do wglądu,
3) oŚwiadczenie o braku zaległości finansowych z jakiegokolwiek tytułu wobec Miasta

Wodzisław Śląski,
4) zgoda właŚciciela budynku na przeprowadzenie prac, jezeli Inwestor nie jest właścicielem,
5) oŚwiadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, bądż

w PrzYPadku jej prowadzenia - oświadczenie o przeznaczeniu nie więcej niz sóv,
Powierzchni całkowitej budynku na cele zwlązane z prowadzęniem działalności
gosPodarczej wraz z określeniem całkowitej powierzchni budyńku oraz części powierzchni
całkowitej zajmowanej na działalność gospodaraząw tym budynku,

6) Protokół zdawczo,odbiorczy potwierdzający wykonanie zadania podpisany przez Inwestora
oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,

7) karta przekazania odpadu,
8) oŚwiadczęnie Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami.

§5

Dotacje Przyznawane będą na pokrycie części kosztów inwestycji związanej z likwidac.ją
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materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków wymienionych w § 1, wg kolejnoŚci

składanych wniosków, w nw. wysokości oraz wg następujących zasad:

1. Dotacja pochodząca ze środków finansowych budzętu Miasta oraz Środków finansowYch

Powiatu, udzielana na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wodzisławskim o udzielenie

pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rea|izację przedmiotowego zadania,

Ókreślającej m.in.: wysokość udzielonej dotacji oraz tęrmin realizacji zadania.

a) o Óotaiję mogą ubiegać się uprawnione osoby - Inwestorzy, ktorzy wykonali Prace

związane- z liiwidacją materiałów budowlanych zawierających azbęst w budYnku,

w okresie obowiązlłvania ww. umowy (decyduje data wystawienia rachunku

p otwi erdzaj ące go wy ko nan i e zadania or az data złożęnia wn i o sku),

b) kwota aoiaÓ;l-*ynosi maksymalnie ż0O0 zł, jednak nie więcej niż 80oń wartoŚci

zadania.
Finansowanie odbywa się w następujących proporcjach:

- 40% - budzet Miasta,
- 40% - budżet Powiatu,
- ż0% - Inwęstor,

l. Dotacja pochodząca wyłącznie ze Środków finansowych budzetu Miasta,

a) o'dótację -ogą u-bi.gać się uprawnione osoby - Inwęstorzy, którzy wykonali Prace

związane'z likwidacją materiałów budowlanych zawierających azbest w budYnku Poza

okręsem obowiązlłvania umowy z Powiatem Wodzisławskim o udzielenie PomocY
finansowej w formię dotacji celówej na realizację przedmiotowego zadania (decYduje

data wystawienia rachunku potwieidzającego wykonanie zadania oraz data złoŻęnia

wniosku), bądźw okresie jej Óbowiązyłvania lecz po wyczerpaniu Środków finansowYch

pochodzący ch z budżetu powiatu.

b) Kwota doiacji wynosi maksymalnię 1000 zł, jednak nie więcej niż 50Yo wartoŚci

zadania.
c) Dotacje przyznawane będą Inwestorom, którzy wykonali prace zwiąZanę Z likwidacją

materiałjw budowlanyih zawierających azbest w budynku w ciągu 12 miesięcY

poprzedzających złozĆnie wniosku (decyduje data wystawienia imięnnego rachunku),

*§ r.or.;ńosói składanych wniosków, do wysokości zaplanowanych na danY rok

środków finansowych. W przypadku braku środków finansowych wYPłata dotacji

zostanie przesunięta na rok następny.

§6

Kompletny wniosek stanowi podstawę do zavłarcia z
w szczego\ności wysokość udzięlonej dotacji, termin oraz

zasady zwrotu przyznanej dotacji, zgodnie z § 8,

Inwestorem umo!vy, która okręśla
sposób wypłaty, sposób kontroli oraz

§7

Dotujący dokonuje ana|izy i weryfikacj i złożonych wniosków oruz analizy dostęPnYch Środków

finansowych przsznaczonych na dotaóję, w razię potrzeby przeprowadza r.ówn\ęż oględziny

przedsięwzięcia na miejscu, o azym Inwesior zostanię poinformowany pisemnię lub tęlefonicznie,
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§8

Dotacja Podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia przez Dotującego niespełnienia warunków
okreŚlonYch W niniejszym regulaminie, wykonania zadania nierzetelnle lub niezgodnie
z obowiązującymi przepisami.

l.
"iĄ
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