
Uchwała Nr   X/92/2011  

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 

z dnia  3 czerwca 2011 r.  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub 
odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675),  art. 403 ust. 2 i ust. 5 ustawy  dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U z 2008r. Nr 25, poz. 150, Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 
poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 po. 1464, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100, 
Nr 20 poz. 106, z 2010 r. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 40 poz. 227, Nr 76 poz. 489, 
Nr 119, poz. 804, Nr 152 poz. 1018  i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229 poz. 1498, Nr 249 
poz. 1657), Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje: 

 
§1. Określa się zasady  udzielania  dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji    

realizowanych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z zakresu ochrony środowiska, 
polegających na: 

1) usuwaniu wyrobów zawierających azbest będących elementami obiektów 

budowlanych,   poprzez ich demontaŜ, transport  i    unieszkodliwienie; 

2) usuwanie odpadów zawierających azbest magazynowanych na terenie 

nieruchomości,  poprzez ich  załadunek , transport i unieszkodliwienie; 

§2. 1.Dotacja celowa moŜe być udzielana na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz  
podmiotów wyszczególnionych w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm),  na inwestycje realizowane  
na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 

2.Podmioty o których mowa w  ust. 1 mogą uzyskać  dotację pod warunkiem  
spełnienia łącznie  następujących  warunków: 

1) zamieszkują na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a w przypadku osób 
prawnych, gdy prowadzą działalność i mają siedzibę na terenie Gminy 
Ostrowiec Świętokrzyski, 

2) posiadają tytuł prawny do nieruchomości, w której zamierzają  realizować 
inwestycje objęte dotacją celową, 

3) złoŜą Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wniosek 
o przyznanie dotacji, o którym mowa w §10, 

4) zrealizują  w tej  nieruchomości  inwestycję zgodnie z przyznaną dotacją. 



 
§3. Wysokość dotacji celowej wynosi 100 % nakładów  inwestycyjnych, nie  więcej  

jednak niŜ 1900 złotych  brutto. 
 

§4.1. Wnioski o przyznanie dotacji celowej naleŜy składać Prezydentowi Miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiego do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona. 
Wnioski o dotację celową na rok 2011 składa się do dnia 31 sierpnia 2011r. 
     2. Rozpatrzenie wniosków i przyznanie dotacji będzie  uzaleŜnione od wysokości 
środków finansowych w budŜecie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przeznaczonych na 
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budŜetowym.  
             3. Wnioski o przyznanie dotacji sprawdzane są i opiniowane przez specjalnie do tego 
celu powołaną przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Komisję. 

 
§5. Po rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta wniosku, przyznanie dotacji celowej 

następuje w formie umowy, zawierającej w szczególności: 

1) opis zadania i termin jego wykonania, 
2) wysokość dotacji celowej, 
3) sposób  wypłaty dotacji celowej, 
4) tryb kontroli wykonywanego zadania. 

§6. Dotacja przyznana jest pod warunkiem, Ŝe zlecenie wykonania całości prac 
usuwania wyrobów z azbestem lub usuwania odpadów zawierających azbest zostanie zlecone 
podmiotowi, którego Gmina wybierze w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§7. Przyjmuje się następujące kryteria wyboru inwestycji, o których mowa w  §1 do 
dofinansowania w formie  dotacji celowej : 

1) w pierwszej kolejności będą usuwane wyroby z azbestem dla których 
określono I stopień pilności w „Ocenie stanu i moŜliwości bezpiecznego 
uŜytkowania wyrobów zawierających azbest”, 

2) odpady zawierające azbest zostały zdemontowane z budynków 
stanowiących własność osób fizycznych i są magazynowane na 
nieruchomościach  na których zlokalizowane są te budynki. 

§8. Dotacja celowa jest wypłacana na pisemny wniosek, po zrealizowaniu inwestycji, 
zgodnie z warunkami określonymi umową,  o której mowa w §5.  

 
§9. Podstawą  rozliczenia  dotacji  celowej  będą  udokumentowane  koszty wykonania 

inwestycji – faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki wystawione dla 
podmiotu ubiegającego się o dotację. 

 

§10. Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski określi wzory: wniosków 
o przyznanie dotacji celowej i o wypłatę dotacji, umów i protokołów odbioru. 



§11.1. Dotacje udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą stanowią 

pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami Rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do 

pomocy de minimis (Dz. UrzUEL. 379/5 z 28.12.2006 r. zm. Dz.UrzUEL.2010.157.18/1). 

                 2. Podmioty, o których mowa w §2 ust. 1 uchwały, prowadzące działalność 

gospodarczą mogą skorzystać z dotacji, jeŜeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością 

innej pomocy de minimis otrzymanej przez nich w okresie bieŜącego roku kalendarzowego 

oraz dwóch poprzedzających  go lat kalendarzowych nie przekracza  kwoty 200 000 EUR. 

    3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega zsumowaniu niezaleŜnie od 

organu,  który tej pomocy udzielił. 

   4. Podmioty, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do przedłoŜenia wraz 

z wnioskiem o udzielenie dotacji: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym 
ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń 
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) innych niezbędnych informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311). 

§12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego. 

 
§13. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 

        mgr Janusz Wojciech Kotasiak 

 


