
REGULAMIN
udzielania  dotacji  na  inwestycje  związane  z  demontażem  pokryć  dachowych 
zawierających  elementy  azbestowe  z  budynków  położonych  na  terenie  powiatu 
kołobrzeskiego

Postanowienia ogólne
§ 1

Regulamin określa zasady przyznawania i przekazywania  dotacji  na inwestycje związane z 
demontażem pokryć dachowych zawierających elementy azbestowe z budynków.

§ 2

Środki na dotację, o której mowa w § 1 pochodzą z budżetu powiatu.

§ 3 

Kwotę dotacji ustala się w wysokości 10,00 zł /słownie: dziesięć zł./ od 1m2   usuniętej płyty 
zawierającej  azbest.  Kwotę  dotacji  ustala  się  na  podstawie  łącznej  powierzchni 
zdemontowanego pokrycia dachowego zawierającego elementy azbestowe.

§ 4

1. Dotację  mogą otrzymać beneficjenci, którzy dokonali demontażu pokrycia dachowego z 
budynku  mieszkalnego  lub  gospodarczego   w  danym roku  kalendarzowym lub  w  roku 
poprzedzającym dany rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust.2.

2. Pierwszeństwo w uzyskaniu dotacji w 2011 r.  mają osoby, po złożeniu nowego wniosku, 
które złożyły wniosek w 2009 r. o udzielenie dopłaty na zrealiowane zadanie z PFOŚiGW i 
nie otrzymały jej z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przewidzianych w 2009 r. 
na ten cel.

§ 5

Warunkiem  uzyskania  dotacji   jest  demontaż  i  transport  płyt  azbestowo-cementowych 
stosowanych w budownictwie przez uprawnionego przedsiębiorcę posiadającego uregulowany 
stan  formalno-prawny  w  zakresie  gospodarki  odpadami  oraz  umieszczenie  odpadów  na 
uprawnionym składowisku 

§ 6

Dotacje będą udzielane do wyczerpania limitu środków finansowych przyznanego na dany rok 
kalendarzowy.

§ 7

W przypadku złożenia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków 
przewidzianych w danym roku na ten cel, o udzieleniu dotacji  będzie decydowała kolejność 
złożenia wniosków.

Beneficjenci

§ 8

Beneficjentami  dotacji  mogą  być  osoby  fizyczne  posiadające  prawo  do  dysponowania 
jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym lub budynkiem gospodarczym 
położnym  na  terenie  powiatu  kołobrzeskiego,  z  którego   dokonano  demontażu  pokrycia 
dachowego zawierającego elementy azbestowe.

§ 9
 

Dotacja  nie  może  być  udzielona  w  ramach  prowadzonej  przez  beneficjenta  działalności 
gospodarczej.  Jeśli  część  powierzchni  budynku,  wykorzystywana  jest  do  prowadzenia 
działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału 
powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni 



budynku, np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, 
to  koszty  kwalifikowane  zmniejsza  się  o  20%.  Analogicznie  postępuje  się  w  przypadku 
wynajmu  pomieszczeń.  W  przypadku,  gdy  działalność  gospodarcza  jest  prowadzona  na 
powierzchni  przekraczającej  50%  budynku,  przedsięwzięcie  nie  kwalifikuje  się  do 
dofinansowania .

§ 10

Warunkiem otrzymania dotacji jest okoliczność, iż wnioskodawca nie otrzymał dotacji na ten 
cel z innego źródła.

Wniosek o udzielenie dotacji 

§ 11

Warunkiem otrzymania dotacji jest spełnienie wymogów formalnych tj.:
• złożenie wniosku o udzielenie dotacji na wykonanie prac związanych z demontażem

wyrobów  zawierających  azbest  z  obiektów  budowlanych  ,  który  stanowi  załącznik  do 
niniejszego regulaminu oraz przedłożenie n/w dokumentów:
– oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za demontaż, 

transport i składowanie na uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest,
– kserokopii  oświadczenia  przedsiębiorcy  usuwającego  odpady  zawierające  azbest  o 

prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni 
płyt  azbestowo-cementowych  usuniętych  z  obiektów  budowlanych  i 
przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał wraz z kartą przekazania 
odpadu do wglądu).

– Kserokopii  oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 
r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
(Dz.U.Nr 71 poz.649),

– kserokopii  dokumentu  potwierdzającego  zgłoszenie  realizacji  zadania  do  organu 
administracji architektoniczno-budowlanej (Starosty) lub stosownej ostatecznej decyzji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
ustawy Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118),

–  kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku,
– oświadczenie   wnioskodawcy  dotyczące  spełnienia  wymogu  określonego  w  §  10 

regulaminu,
– oświadczenie  wnioskodawcy  o  nieprowadzeniu  bądź  prowadzeniu  (z  określeniem 

powierzchni  w  %)   działalności  gopsodarczej  w  rozumieniu  przepisów  o  swobodzie 
działalności  gospodarczej  w  budynku,  z  którego  dokonano  demontażu  pokrycia 
dachowego zawierającego elementy azbestowe.

• zawarcie umowy z Powiatem Kołobrzeskim  zwanym dalej "Udzielającym dodotacji", która 
stanowi podstawę do wypłaty dotacji.

§ 12

Wnioski  należy  składać  w  kancelarii  ogólnej  Starostwa  Powiatowego  w  Kołobrzegu  Pl. 
Ratuszowy 1, 78 – 100 Kołobrzeg lub w biurze podawczym w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Kołobrzegu ul. Gryfitów 4 – 6, 78 – 100 Kołobrzeg.

§ 13

Po  złożeniu  wniosku  w  punkcie  przyjmowania  wniosków,  wniosek  będzie  sprawdzany  pod 
względem formalno-prawnym i opiniowany przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, a 
następnie przedkładany Zarządowi Powiatu w celu podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.

§ 14

Wnioski nie spełniające wymogów określonych w § 11 będą pozostawiane bez rozpatrzenia.



§ 15

Termin rozpatrywania wniosków – 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 16

1. O decyzji w sprawie przyznania dotacji  wnioskodawca będzie powiadamiany telefonicznie 
w terminie do pięciu dni od daty posiedzenia Zarządu Powiatu oraz  na piśmie.
2. Informacja o  decyzji  odmownej lub odrzuceniu wniosku będzie  doręczana z 

uzasadnieniem.

§ 17

Uruchomienie  dotacji  nastąpi  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy  beneficjentem 
a Powiatem Kołobrzeskim w terminie 14 dni od jej podpisania.

Kontrola

§ 18

Kontrolę  nad  prawidłowością  wykorzystania  dotacji  będzie  sprawował  Wydział  Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu

§ 19

W  przypadku  stwierdzenia  w  czasie  kontroli  wykorzystania  dotacji  niezgodnie  z 
przeznaczeniem, beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu kwoty dotacji wraz z odsetkami 
ustawowymi  liczonymi  od  dnia  otrzymania  dotacji,  na  rachunek  i  w  terminie  podanym w 
umowie dotacji. 

§ 20

W przypadku, gdy beneficjent otrzyma na realizację zadania dotację z innego źródła  będzie 
zobowiązany  do  zwrotu  kwoty  dotacji  wraz  z  odsetkami  ustawowymi  liczonymi  od  dnia 
otrzymania dotacji, na rachunek i w terminie podanym w umowie dotacji. 



Załącznik do Regulaminu udzielania dotacji
na inwestycje związane z demontażem 
pokryć dachowych zawierających elementy 
azbestowe z budynków położonych 
na terenie powiatu kołobrzeskiego.

.................................., dnia.....................

WNIOSEK

o  udzielenie  dotacji  z  budżetu  powiatu  do  demontażu  pokryć  dachowych  zawierających 
elementy azbestowe z budynków.

1. Dane wnioskodawcy (właściciela budynku)

Imię i nazwisko 

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

Adres zamieszkania i telefon kontaktowy

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

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

2. Adres budynku gdzie przeprowadzany będzie demontaż pokrycia  dachowego zawierającego 

azbest

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

3. Przeznaczenie budynku z którego zdemontowano pokrycie dachowe zawierającego azbest

 1) budynek mieszkalny

2) budynek gospodarczy 

3. Opis demontowanego pokrycia dachowego

1) ilość zdemontowaego pokrycia dachowego zawierającego elementy azbestowe (m2)

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

4. Numer konta

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

5 . Informacja, czy podatek VAT jest kosztem dla Wnioskodawcy

TAK NIE 

Podatek VAT stanowi koszt zadania i nie jest odliczany od podatku 
należnego w rozliczeniu składanym do Urzędu Skarbowego

..............................................
podpis 



Załącznik Nr 1 do wniosku o udzielenie 
dotacji  na inwestycje związane z demontażem 
pokryć dachowych zawierających elementy 
azbestowe

........................ ,dnia.....................

OŚWIADCZENIE

Zgodnie  z  art.  75  §  2  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania 

administracyjnego /tekst jednolity z 2000 r. Dz.U.Nr 98 poz.1071 z poź.zmian./, pod rygorem 

odpowiedzialności  za  fałszywe  zeznania,   oświadczam,  iż  na  realizację    zadania   nie 

otrzymałem/am   dotacji  z innego źródła.

....................................
podpis 



Załącznik Nr 2  do wniosku o udzielenie 
dotacji   na inwestycje związane z demontażem 
pokryć dachowych zawierających elementy 
azbestowe

............................, dnia.....................

OŚWIADCZENIE

Zgodnie  z  art.  75  §  2  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania 

administracyjnego /tekst jednolity z 2000 r. Dz.U.Nr 98 poz.1071 z poź.zmian./, pod rygorem 

odpowiedzialności za fałszywe zeznania,  oświadczam, iż w budynku ...................................

nie  prowadzę  działalności  gospodarczej/  prowadzę  działalność  gospodarczą  .
1)...........................2)

na powierzchni .................. (m2) co stanowi ............. % powierzchni budynku.

1) właściwe podkreślić

2) okreśłić rodzaj działalności gopsodarczej

....................................
podpis 


