Regulamin udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym, które wykonały zadania
likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Siewierz
1. Gmina Siewierz udziela dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym, zwanym dalej
Inwestorami, które na terenie nieruchomości położonej w Gminie Siewierz, do której posiadają tytuł prawny,
zrealizowały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne polegające na likwidacji pokryć dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych i wykażą fakt, że:
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest::
- rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty tytułem wykonania zadania wystawiona na Inwestora
za rok bieżący,
- dokumentacja fotograficzna obrazująca istniejący stan przed wykonaniem zadania i po wykonaniu zadania sporządzona przez
przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.
3. Definicje:
1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak również
wielorodzinnym lub gospodarczym,
2) pod pojęciem tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub
budynku (np. akt własności, umowa najmu, decyzja administracyjna, odpis księgi wieczystej,prawomocne orzeczenie sądu itp.)
- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania – aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy) wypis
z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis księgi wieczystej,
- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo lokalowe) –
odpis księgi wieczystej,
- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie), stosowna umowa,
a w przypadku dożywocia – odpis księgi wieczystej,
- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu prawnego do nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków lub w
księdze wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź prawomocne postanowienie sądu
dotyczące spadku lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie ustawowe lub testamentowe,
3) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć rozebranie pokrycia z elementów azbestowych przez uprawnioną jednostkę,
transport odpadów przez wykonawcę posiadającego aktualne decyzje administracyjne zezwalające na transport materiałów
niebezpiecznych do miejsca wskazanego w karcie przekazania odpadu.
4. Dotacja jest udzielana na pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających azbest w wysokości 600,00 zł
(słownie: sześćset złotych 00/100) do każdej zdemontowanej /zutylizowanej tony odpadów.
5. Dotacji będą podlegały wydatki na następujące prace związane z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji
pokrycia dachowego i/lub elewacji:
1) rozebranie pokryć dachowych i/lub elewacji z elementów azbestowo – cementowych ,
2) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) załadunek, transport i składowanie odpadów,
4) odkurzanie powierzchni z pyłów azbestowych.
6. Dotacja realizowana będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Siewierz,
a Inwestorem.
7. W nioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich składania w stanie
kompletnym.
8. Celem ubiegania się o dotację należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji – załącznik 2a wraz z następującymi dokumentami
(oryginały do wglądu):
1) potwierdzenie tytułu własności do nieruchomości,
2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki na prace wymienione w pkt 5 niniejszego Regulaminu,
wystawione przez uprawnionego wykonawcę,
3) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,
4) informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone (zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
( Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) - załącznik 2b,
5) kopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie o niezaleganiu przez Inwestora w płatnościach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy
Siewierz,
7) oświadczenie o niezaleganiu przez Inwestora w płaceniu podatków na rzecz Gminy Siewierz,
8).Wnioski o udzielenie dotacji należy składać przed rozpoczęciem zadania polegającego na likwidacji pokryć dachowych
i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych.

9)Wnioski złożone po zakończeniu zadania nie będą rozpatrywane.
10). Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na dany rok
budżetowy, lecz nie dłużej niż do 31 października każdego roku.

