
UCHWAŁA NR XXVI/306/20 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 
28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na 

refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu 
gminy (Dz. Urz. Woj. Śl z 2017, poz. 3008 z późn. zm.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 2, 4 pkt. 1 lit. a i lit. c, 
ust. 5 i ust. 6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2, 8, 9, 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. W uchwale Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku 
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl z 2017, 
poz. 3008 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy". 

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

"Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na: 

1) dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych związanych z demontażem i unieszkodliwianiem 
materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, zgodnie 
z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, 

2) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków dla 
oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstw domowych, zgodnie z Regulaminem stanowiącym 
załącznik nr 2 do uchwały, 

3) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach i lokalach mieszkalnych, zgodnie z Regulaminem 
stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, 

4) dofinansowanie kosztów inwestycji osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej związanych 
z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków, zgodnie 
z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały." 

2. Przyjmuje się Regulamin, o którym mowa w § 1 pkt 4 zmienianej uchwały, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
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§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/306/20 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/393/17 Rady Miejskiej w 
Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

Regulamin udzielania dotacji dla osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej na 
realizację przedsięwzięć związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych 

zawierających azbest z budynków 

1. Do otrzymania dofinansowania w formie dotacji uprawnione są osoby prawne nieprowadzące 
działalności gospodarczej, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków położonych na terenie 
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. 

2. W przypadku, gdy nieruchomość, o której mowa w ust.1 jest własnością kilku osób, z wnioskiem 
o udzielenie dotacji występuje jeden współwłaściciel, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych 
współwłaścicieli na realizację inwestycji objętej wnioskiem i wypłatę dotacji. 

3. Warunkiem  zawarcia umowy dotacji jest brak zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności 
względem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 2.  

1. Dotację, o której mowa w niniejszym regulaminie przeznacza się na roboty związane 
z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków, 
o których mowa § 1. 

2. Wykonanie prac wymienionych w ust. 1 należy zlecić przedsiębiorcy, który wykona je zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3.  

1. Wysokość dotacji wynosi 70% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 
2.500,00 zł. 

2. Koszty kwalifikowane obejmują koszty robót związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów 
budowlanych zawierających azbest. 

3. Koszty kwalifikowane nie obejmują kosztów sporządzenia dokumentacji, kosztów transportu na 
składowisko odpadów oraz kosztów zakupu materiałów budowlanych i robót związanych 
z zastąpieniem materiałów zawierających azbest. 

4.  Koszty kwalifikowane muszą być poniesione po dniu zawarcia umowy dotacji, o której mowa w § 
5 ust. 3. 

§ 4.  

1. Wnioski o dotacje będą przyjmowane do 31 października każdego roku i rozpatrywane według kolejności 
ich składania, do wyczerpania środków finansowych na ten cel, z zastrzeżeniem przepisów ust. 5 i § 9 ust. 2. 

2. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje 
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

3. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku 
kalendarzowym, wnioski które wpłynęły do Urzędu Gminy i Miasta do 31 października i nie zostały 
zrealizowane w danym roku, rozpatrywane będą w następnych latach, według kolejności wpływu, przy czym 
wnioskodawca zobowiązany będzie na wezwanie do przedłożenia załączników zawierających aktualne dane. 

4. Wnioski, które wpłynęły do Urzędu Gminy i Miasta po 31 października pozostawia się bez rozpatrzenia, 
o czym wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie. 

5. W przypadku stwierdzenia, że w zawarciu umowy dotacji zachodzi przeszkoda, o której mowa w §1 
ust. 3, która nie została usunięta w terminie wyznaczonym w pisemnym wezwaniu, wniosek zarejestrowany 
zostanie na ostatniej pozycji wniosków o dotacje, które wpłynęły do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, według stanu na dzień upływu wyżej wskazanego terminu. 
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§ 5.  

1. Ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o udzielenie dotacji. Do 
wniosku należy dołączyć: 

1) pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie inwestycji i wypłatę dotacji 
wnioskodawcy, 

2) oświadczenie dotyczące nieprowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, 

3) dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, 

4) statut, jeśli jest wymagany obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez pracowników Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

3. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-
Leszczyny a wnioskodawcą. 

§ 6.  

Po zakończeniu inwestycji, dokonaniu protokolarnego odbioru robót, jednak nie później niż do 
15 listopada, wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o wykonaniu zadania oraz następujące załączniki: 

1)  oryginały faktur lub rachunków wystawionych przez przedsiębiorcę, potwierdzających poniesione 
koszty kwalifikowane wraz ze specyfikacją pozwalającą na identyfikację poszczególnych wydatków, 

2)  oryginał protokołu odbioru końcowego podpisany przez wnioskodawcę i wykonawcę robót wraz 
z oświadczeniem o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 

3)  kserokopię karty przekazania odpadów na składowisko, 

4)  oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniu 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę albo oświadczenie wnioskodawcy o braku obowiązku 
dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, 

5)  kserokopie dokumentów innych niż wymienione w punktach 1-4 wymaganych przepisami prawa. 

§ 7.  

Wypłata środków nastąpi w terminie i w sposób przewidziany umową dotacji, po złożeniu przez 
wnioskodawcę kompletu dokumentów, o których mowa w § 6, po przeprowadzeniu przez pracowników 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
oględzin zrealizowanej inwestycji potwierdzonych protokołem. 

§ 8.  

1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 5 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

2. Wzór zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie inwestycji i wypłatę dotacji, 
o której mowa § 5 ust. 1 pkt 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

3. Wzór oświadczenia wnioskodawcy o wykonaniu zadania, o którym mowa w § 6 stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego regulaminu. 

4. Wzór protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 6 pkt 2 stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego regulaminu. 

5. Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub 
o uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę albo oświadczenie wnioskodawcy 
o braku obowiązku dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, o którym mowa 
w § 6 pkt 4 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 

6. Protokół oględzin, o którym mowa w § 7 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu. 

7. Oświadczenie dotyczące nieprowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, o którym 
mowa w § 5 ust.1 pkt 2 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu. 
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§ 9.  

1. W uzasadnionych wypadkach losowych lub w wypadku zaistnienia innych okoliczności spowodowanych 
czynnikami obiektywnymi niezależnymi od wnioskodawcy, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy dotacji, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ma prawo odstępstwa od postanowień 
niniejszego regulaminu. 

2. W uzasadnionych okolicznościach, w szczególności związku z sytuacją finansową Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest uprawniony do wstrzymania 
przyjmowania wniosków o dotacje w danym roku. 

§ 10.  

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zastosowania trybu, w którym regulamin został 
uchwalony.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania 
dotacji dla osób prawnych nieprowadzących 
działalności gospodarczej na realizację 
przedsięwzięć związanych z demontażem i 
unieszkodliwianiem materiałów budowlanych 
zawierających azbest z budynków  

 
 
 
 
Do Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
 
 
 
 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI DO INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z DEMONTAŻEM 

I UNIESZKODLIWIANIEM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 
 

1) Nazwa podmiotu: ........................................................................................................................................ 

2) Adres siedziby: ............................................................................................................................................ 

 ...................................................................................................................................................................... 

3) Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………. 

4) Adres planowanego przedsięwzięcia: ......................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................... 

5) Opis przedsięwzięcia (z jakich budynków oraz jakiego rodzaju materiały zawierające azbest będą 

usuwane): ……………………………………………………………………………………….……… 

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

6) Numer ewidencyjny działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie: 

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

7) Numer księgi wieczystej: 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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8) Nazwa banku, właściciel i nr konta do wypłaty przyznanej dotacji: .......................................................... 

   .....................................................................................................................................................................

    

 

   ........................................................   .................................................... 
    miejscowość, data     podpis wnioskodawcy 
  
 
 
 
 Załączniki: 
 

□ pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie inwestycji i wypłatę dotacji 

□   oświadczenie wnioskodawcy dotyczące nieprowadzenia przez niego działalności gospodarczej  
 

 □  dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa 

 
 □ statut, jeśli jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
  
 

 

 

 

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu udzielania dotacji dla osób prawnych na realizację 
przedsięwzięć związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest 
z budynków” 
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby udzielenia dotacji zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
     
     
      
                  
......................................................                            …………………………………………… 
   miejscowość, data             podpis wnioskodawcy 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania 
dotacji dla osób prawnych nieprowadzących 
działalności gospodarczej na realizację 
przedsięwzięć związanych z demontażem i 
unieszkodliwianiem materiałów budowlanych 
zawierających azbest z budynków  

 
 
 
 
 
................................................................... 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu 
 
................................................................... 
Adres zamieszkania/adres siedziby 
 
.................................................................. 
Telefon kontaktowy 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Jako współwłaściciel budynku położonego w …………………...…………………………………… przy 

ul. ...................................................................... wyrażam zgodę na realizację inwestycji polegającej na 

demontażu i unieszkodliwieniu materiałów budowlanych zawierających azbest z tego budynku oraz wypłatę 

dotacji na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 ........................................................                    ...................................................... 

    miejscowość, data                                 podpis 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania 
dotacji dla osób prawnych nieprowadzących 
działalności gospodarczej na realizację 
przedsięwzięć związanych z demontażem i 
unieszkodliwianiem materiałów budowlanych 
zawierających azbest z budynków  

 
 
 
........................................................................ 
Nazwa podmiotu 
 
........................................................................ 
Adres siedziby 
 
........................................................................ 
Adres inwestycji 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O WYKONANIU INWESTYCJI 
 

 Zgłaszam zakończenie realizacji inwestycji objętej dotacją z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny na podstawie zawartej umowy dotacji nr ............................................................ z dnia 

............................................. 

Do niniejszego zgłoszenia załączam: 

□  oryginały faktur/rachunków* wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesione koszty 

□  oryginał protokołu odbioru końcowego podpisany przez wnioskodawcę i wykonawcę robót  

□  oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub 

o uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę albo o braku obowiązku dokonania zgłoszenia 

lub uzyskania pozwolenia na budowę 

□ kserokopię karty przekazania odpadów na składowisko 

□ kserokopie innych dokumentów ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 ........................................................                    ...................................................... 

     miejscowość, data      podpis wnioskodawcy 

 

* po opatrzeniu przez pracownika UGiM Czerwionka-Leszczyny oryginałów faktur/rachunków formułą "Płatne ze środków 

budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie dotacji celowej w wysokości ................ zł", datą i podpisem 

oryginały faktur/rachunków zostaną zwrócone wnioskodawcy 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania 
dotacji dla osób prawnych nieprowadzących 
działalności gospodarczej na realizację 
przedsięwzięć związanych z demontażem i 
unieszkodliwianiem materiałów budowlanych 
zawierających azbest z budynków  

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 

 

Data odbioru ……………………………………………………………………………………………………… 

 
1) Informacja dotycząca Inwestora: 

Nazwa podmiotu: ........................................................................................................................................ 

Adres siedziby: ........................................................................................................................................... 

 Adres inwestycji: ......................................................................................................................................... 

2) Informacja dotycząca Wykonawcy: 

 Nazwa firmy: ............................................................................................................................................... 

 Adres: .......................................................................................................................................................... 

3) Zakres wykonanych prac podlegających odbiorowi: 

a) Zdemontowano materiały budowlane zawierające azbest z budynku: 

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

b) Element konstrukcyjny, z którego zdemontowano materiały budowlane zawierające azbest: 

…………………………………………………………………………………………………… 

4) Strony uczestniczące w odbiorze: 
 
 
 

   ..........................................     .......................................... 
      Wnioskodawca        Wykonawca  

 

5) Oświadczenie Wykonawcy: 

Oświadczam, że demontaż i przekazanie do unieszkodliwienia materiałów budowlanych zawierających 

azbest pochodzących z budynku mieszkalnego/gospodarczego zostały wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

 

           .......................................... 

            Wykonawca 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania 
dotacji dla osób prawnych nieprowadzących 
działalności gospodarczej na realizację 
przedsięwzięć związanych z demontażem i 
unieszkodliwianiem materiałów budowlanych 
zawierających azbest z budynków  

 
 
 
 
........................................................................... 
Nazwa podmiotu 
 
........................................................................... 
Adres siedziby 
 
.......................................................................... 
Adres inwestycji 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
 

 

Oświadczam, że przed przystąpieniem do realizacji inwestycji polegającej na demontażu 

i unieszkodliwieniu materiałów budowlanych zawierających azbest pochodzących z budynku, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego: 

□ dokonałem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych 

 

□ uzyskałem prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę 

 

□ inwestycja nie wymaga dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę 

 

  
 
 
 

 ........................................................                    ...................................................... 

     miejscowość, data      podpis wnioskodawcy 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania 
dotacji dla osób prawnych nieprowadzących 
działalności gospodarczej na realizację 
przedsięwzięć związanych z demontażem i 
unieszkodliwianiem materiałów budowlanych 
zawierających azbest z budynków  

 
 

PROTOKÓŁ OGLĘDZIN 
 

  
Data oględzin: ............................................................................... 

1. Informacja dotycząca Wnioskodawcy: 

Nazwa podmiotu: ............................................................................................................................ 

Adres siedziby: ................................................................................................................... 

Adres inwestycji: .......................................................................................................................... 

2. Osoby biorące udział w oględzinach: 

1 ………………………………………………………………...………………...………...……… 

2 …………………………………………………………………………………...……………… 

3………………………………….………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………… 

3. Treść ustaleń: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Uwagi:  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

4. Podpisy osób uczestniczących w oględzinach: 

1 ………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu udzielania 
dotacji dla osób prawnych nieprowadzących 
działalności gospodarczej na realizację 
przedsięwzięć związanych z demontażem i 
unieszkodliwianiem materiałów budowlanych 
zawierających azbest z budynków  

 
 
 
    
........................................................................ 
Nazwa podmiotu 
 
........................................................................ 
Adres siedziby 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE NIEPROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ  

 
 
 
Oświadczam, że wyżej wymieniony podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej, w tym działalności 

w sektorze rolnym oraz sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

 

 

 

 ........................................................                    ...................................................... 

     miejscowość, data      podpis wnioskodawcy 
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