
UCHWAŁA NR XVI/173/2020
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/155/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Łodygowice na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Łodygowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) art. 221 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 ze zm.) w związku z art. 400a ust.1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2, ust. 4, pkt. 1 lit. a, a także 
ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze 
zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały nr XV/155/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice na dofinansowanie kosztów 
inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów 
budowlanych położonych na terenie Gminy Łodygowice w sposób następujący:

1. §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy załącznik do uchwały określa zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice na 
dofinansowanie kosztów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z obiektów budowlanych, zwane dalej „Zasadami””.

2. W §2 wykreśla się ust. 10.

3. §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, w tym także rolnicy, będące właścicielami lub współwłaścicielami 
budynków, a na terenie tych nieruchomości nie jest prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza”.

4. §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Posiadacz obiektu budowlanego na którym znajdują się wyroby zawierające azbest zobowiązany jest do 
wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na swojej nieruchomości poprzez złożenie 
informacji o wyrobach zawierających azbest i oceny stanu wyrobów azbestowych oraz przekazania tej 
informacji na formularzach dostępnych na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łodygowice 
do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Łodygowice, zgodnie §4 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji 
o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1450) najpóźniej do dnia złożenia wniosku o dotację”.

5. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wysokość udzielonej dotacji celowej dotyczącej unieszkodliwienia 1 tony wyrobów zawierających azbest 
będzie wynosiła 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 400 zł brutto/t”.

6. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Udzielenie dotacji polegać będzie na wypłacie środków stanowiących koszty kwalifikowane z zastrzeżeniem 
ust. 1 i 2”.

7. §6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
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„1. Dofinansowanie udzielane w związku z nieruchomością wykorzystywaną do prowadzenia działalności 
rolniczej stanowi pomoc de minimis, a udzielanie tej dotacji następuje na zasadach określonych 
w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L. 
z 2013 r. Nr 352, str. 9 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 
2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 190, str. 45).

2. Rolnik ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedłożenia:

a) Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach 
podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

b) 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. z 2010 roku Nr 53, 
poz. 311 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(Dz. U. Nr 121, poz. 810)”.

8. §7 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„wniosek o rozliczenie dotacji celowej”.

9. W §7 wykreśla się ust. 6 i 7.

10. §7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice na dofinansowanie kosztów 
inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Łodygowice stanowi załącznik nr 1 do niniejszych 
Zasad.  Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice na dofinansowanie 
kosztów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Łodygowice stanowi załącznik nr 2 do niniejszych 
Zasad”.

11. W załączniku nr 1 do Zasad wykreśla się oświadczenia w pkt. II. 2 i 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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