
UCHWAŁA NR XLI/487/22 
RADY GMINY KOŚCIAN 

z dnia 7 grudnia 2022 r. 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na 
realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów 

budowlanych, a także na usuwanie odpadów zawierających azbest złożonych na nieruchomościach 
zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan. 

Na podstawie 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) Rada Gminy Kościan uchwala, co następuje: 

§ 1.  Uchwala się Regulamin udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację 
przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych, 
a także na usuwanie odpadów zawierających azbest złożonych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie 
Gminy Kościan, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Kościan z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia 
Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć 
polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych 
na terenie Gminy Kościan, z zastrzeżeniem §4 ust. 2. 

§ 4. 1.  Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i znajduje zastosowanie do wniosków składanych od dnia 1 stycznia 2023 r. 

2. W odniesieniu do wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów 
powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan, 
złożonych przed dniem 1 stycznia 2023 r., stosowane będą przepisy uchwały określonej w §3. 

3. W zakresie, w jakim uchwała dotyczy udzielania pomocy de minimis, w rozumieniu rozporządzenia Komisji 
UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 r. 

4. W zakresie, w jakim uchwała dotyczy udzielania pomocy de minimis w rolnictwie, w rozumieniu 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym obowiązuje do dnia 
30 czerwca 2028 r. 

5. W zakresie, w jakim uchwała dotyczy udzielania pomocy de minimis, w rozumieniu rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury obowiązuje do dnia 30 czerwca 
2023 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kościan 

 
 

Jan Szczepaniak 
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/487/22

Rady Gminy Kościan

z dnia 7 grudnia 2022 r.

REGULAMIN

udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć

polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych,

a także na usuwanie odpadów zawierających azbest złożonych na nieruchomościach

zlokalizowanych na terenie gminy Kościan (zwany dalej „Regulaminem”)

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania (dotacji) ze środków budżetu

Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy

likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych, a także na

usuwanie odpadów zawierających azbest złożonych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie

Gminy Kościan.

§ 2.

1. Dofinansowaniem mogą zostać objęte koszty utylizacji odpadów azbestowych powstałych przy

likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych,

w szczególności:

a) rozbiórka pokrycia z płyt zawierających azbest,

b) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

c) załadunek, transport i składowanie odpadów zawierających azbest,

d) oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.

2. Dofinansowaniem mogą zostać objęte również koszty utylizacji odpadów zawierających azbest

złożonych na nieruchomościach, w szczególności:

a) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b) załadunek, transport i składowanie odpadów zawierających azbest,

c) oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego,

3. O dofinansowanie mogą ubiegać się:

a) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne,
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wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy.

b) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami

prawnymi.

4. W przypadku posiadania innego niż własność tytułu prawnego do nieruchomości, do wniosku

o dofinansowanie należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na złożenie takiego wniosku.

5. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, do wniosku o dofinansowanie

należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na złożenie takiego wniosku. W przypadku wniosku

składanego przez współwłaścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu ustawy z dnia

24 czerwca 1994 r. - o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1048) do wniosku o dofinansowanie

należy dołączyć uchwałę współwłaścicieli wyrażającą zgodę na złożenie wniosku i podpisanie umowy

o dofinansowanie, względnie upoważniającą zarząd albo osobę fizyczną lub prawną, której powierzono

zarząd, do złożenia wniosku i zawarcia umowy o dofinansowanie.

6. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą

w rozumieniu unijnego prawa konkurencji oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji

rolnej lub sektorze rybołówstwa, dofinansowanie na usuwanie azbestu z nieruchomości wykorzystywanej

w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym wytwórczą w rolnictwie lub w sektorze

rybołówstwa i akwakultury, stanowić będzie (w części, która dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do

prowadzenia ww. działalności) odpowiednio:

1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de

minimis (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013 r., str. 1 ze zm.)oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021, poz.743 ze zm.),

2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia

18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE.L 352 z 24.12.2013 r. ze zm.) oraz ustawy z dnia

30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021,

poz.743 ze zm.)

3) pomoc de minimis w rybołówstwie i akwakulturze, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr

717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej do pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE.L 190

z 28.06.2014r.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy

publicznej (t.j. Dz. U. z 2021,poz. 743 ze zm.)

7. Wnioskodawca zobowiązany jest do:

1) złożenia kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub

rybołówstwie, jakie podmiot prowadzący działalność gospodarczą/rolnik otrzymał w roku, w którym

Id: 3841B73E-99EF-4938-BBAF-05851935ED78. Podpisany Strona 2



ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia

o wielkości tej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

– dotyczy tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz działalność rolniczą, jeżeli

usunięcie wyrobów azbestowych ma miejsce z budynków związanych z prowadzoną działalnością

gospodarczą lub rolniczą lub rybołówstwie.

2) złożenia informacji niezbędnej do udzielenia pomocy dla podmiotów prowadzących działalność

gospodarczą, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014

r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.

U. z 2014 r. poz. 1543) - dotyczy tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli

usunięcie wyrobów azbestowych ma miejsce z budynków związanych z prowadzoną działalnością

gospodarczą.

3) złożenia informacji niezbędnej do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

według wzoru określonego rozporządzeniem 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. z 2010 r., Nr 121, poz. 810) – dotyczy tylko działalności rolniczej i rybołówstwa jeżeli usunięcie

wyrobów azbestowych ma miejsce z budynków związanych z prowadzoną działalnością rolniczą lub

rybołówstwie.

8. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych

oraz kosztów uzgodnień i sporządzenia dokumentacji technicznej.

II. Procedura przyznawania dofinansowania

§3

1. Podmiot ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na unieszkodliwienie odpadów zawierających

azbest składa wniosek do Wójta Gminy Kościan stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Wniosek można składać w terminie od 1 stycznia do 30 września danego roku.

3. Wniosek niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia

braków formalnych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, będzie pozostawiany bez

rozpatrzenia.

4. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 nie są przyjmowane do rozpatrzenia.

5. Wnioski rozpatrywane są przez Wójta Gminy Kościan w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia roku

następnego po roku, w którym złożono Wniosek.

6. Po merytorycznej weryfikacji wniosków Wnioskodawcy otrzymują informację o akceptacji lub

odmowie udzielenia dofinansowania.

7. Kwalifikowanie wniosków o dofinansowanie dokonywane będzie w oparciu o kolejność złożenia
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kompletnego wniosku w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

8. Z beneficjentami, których wniosek został zakwalifikowany do udzielania dofinansowania zostanie

podpisana umowa.

9. Zadanie objęte dotacją należy wykonać w terminie do dnia 30 września roku, w którym podpisano

umowę o dofinansowanie.

III. Wypłata dofinansowania

§4

1. Kwota dofinansowania kosztów za wykonanie prac, o których mowa w §2 ust. 1 oraz §2 ust. 2

Regulaminu wynosi 95% poniesionych kosztów, nie może jednak przekroczyć kwoty 3.500,00 zł.

2. Warunkiem wypłaty dotacji wskazanej w ust. 1 jest:

1) Wykonanie czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 i §2 ust. 2 Regulaminu przez przedsiębiorcę

posiadającego wymagane decyzje w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 699 ze zm.)

2) Przedłożenie najpóźniej w terminie do 31 października roku, w którym podpisano umowę

o dofinansowanie, następujących dokumentów:

a) „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonana

zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania

wyrobów zwierających azbest (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649, ze zm.) – tylko w przypadku

wyrobów azbestowych zamontowanych na obiektach budowalnych,

b) kopia faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie odpadów

zawierających azbest,

c) kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych

przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649, ze

zm.), zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt zawierających azbest

usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał

oświadczenia wraz z kartą przekazania odpadu do wglądu).

3. W rozliczeniu otrzymanych środków z budżetu Gminy uwzględniane będą wyłącznie faktury

i rachunki wystawione po dacie podpisania umowy o dofinansowaniu.

4. Wypłata dotacji następuje w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Urzędu Gminy Kościan

wskazanych w niniejszym paragrafie dokumentów oraz spisania z pracownikiem Urzędu Gminy
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Kościan protokołu odbioru prac.

5. Uzyskanie dotacji w jednym roku nie wyłącza możliwości składania wniosku w kolejnych latach.

Id: 3841B73E-99EF-4938-BBAF-05851935ED78. Podpisany Strona 5



Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania 

dofinansowania ze środków budżetu 

Gminy Kościan na realizację 

przedsięwzięć polegających na usuwaniu 

odpadów powstałych przy likwidacji 

azbestu z obiektów budowlanych, a także 

na usuwanie odpadów zawierających 

azbest złożonych na nieruchomościach 

zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kościan 

 

WNIOSEK 

 
o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest                       

z obiektów budowlanych lub złożonych na nieruchomości ze środków budżetu gminy Kościan 

 

1. Dane wnioskodawcy  

Imię i nazwisko (firma lub nazwa) ……………………………………………………………….... 

……………………….………………………………………………………………………………. 

nr NIP *………….…………………  nr REGON *……………………….………………… 

2. Adres zameldowania (siedziba) wnioskodawcy 

ulica ……………………………….…….. nr budynku ...…….………. nr lokalu …...………….. 

kod pocztowy ………….………. miejscowość …………………………………………………. 

tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………….…... 

3. Lokalizacja planowanych prac …………….……………………………………………………. 

4. Obręb i nr działki …………………………..……………………………………………………. 

5. Charakterystyka prac (zaznaczyć właściwe): płyty dachowe/ płyty elewacyjne/zamontowane na 

dachu lub elewacji/zdemontowane i złożone na nieruchomości inne: 

…………………………………………………………………………………………………. 

6. Planowana ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia  

[w m2]………………………………………………………….…..……………………………… 

7. Planowany termin realizacji prac ………………………………..………………………………. 

8. Numer rachunku bankowego:...……………………………………………….…….…………… 

Bank:………………………………………………………………………………....…………….. 

 

………………………………….. 

                        data i podpis wnioskodawcy/ów 

 

Załączniki: 

1. Mapa sytuacyjna z zaznaczoną działką i obiektem objętym wnioskiem. 

2. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym jest 

mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 

1202 ze zm.), zgodne ze wzorem. 

 

* w przypadku przedsiębiorców/osób prawnych 
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