
UCHWAŁA NR XLIII/313/21 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

w sprawie  uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków 
budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Byczyna 
przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 5 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 Bycyznie  uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Regulamin ustala zasady przyznania dotacji ze środków budżetu Gminy Byczyna dla 
przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu 
gminy Byczyna. 

2. Dofinansowaniu podlegają zadania ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Byczyna”. 

3. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz środki własne Gminy Byczyna lub 
beneficjenta końcowego, z którym zostanie zawarta umowa na dofinansowanie. Kwota 
dofinansowania uzależniona jest od warunków konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

4. Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Byczyna 
o przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu. 

5. Zasady finansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Byczyna, a WFOŚiGW w Opolu. 

§ 2. 1.  Dofinansowaniem mogą być objęte koszty demontażu i zbierania wyrobów 
zawierających azbest oraz transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych 
w związku z wymianą pokryć dachowych lub elementów elewacji. 

2. Ubiegającymi się o dofinansowanie zadania określonego w ust. 1 mogą być właściciele lub 
posiadacze obiektów budowlanych na terenie gminy Byczyna. 

3. Koszty podatku VAT ponosić będzie beneficjent końcowy w przypadku, kiedy koszty 
zadania będą stanowiły wartość dofinansowania netto. 

4. W przypadku, gdy budynek z którego zdejmowany będzie azbest jest związany 
z prowadzoną działalnością gospodarczą, pomoc uzyskana z tego programu będzie pomocą de 
minimis i będzie udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str.1) i jedynie w okresie 
jego obowiązywania. 

5. Pomoc podmiotom sektora produkcji rolnej udzielona będzie w przypadku, gdy budynek 
z którego zdejmowany będzie azbest jest związany z prowadzoną działalnością rolniczą, zgodnie 
z rozporządzeniem 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, które zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2019/316 z dnia 21 lutego 
2019 r. zmieniające rozporządzenie nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. 
Urz. UE L Nr 51I.1 z 22 lutego 2019 r.,str.1). 
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6. Pomoc dla przedsiębiorstw sektora rybołówstwa udzielana będzie w przypadku, gdy 
budynek z którego zdejmowany będzie azbest jest związany z prowadzoną działalnością na rzecz 
rybołówstwa, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 
w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28 czerwca 2014 r., str. 
45 z późn. zm.). 

§ 3. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej Gminy będzie jedna 
firma posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, 
wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach, wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która na zlecenie Gminy 
Byczyna dokonywać będzie demontażu, zbierania wyrobów azbestowych i transportu w miejsce 
unieszkodliwiania powstałych odpadów azbestowych. 

§ 4. Procedura realizacji zadania: 

1. Planujący wymianę pokryć dachowych lub elewacji budynków i usunięcie odpadów 
azbestowych z nieruchomości występuje z wnioskiem do Burmistrza Byczyny o dofinansowanie 
tych prac. Druk wniosku określa załącznik do uchwały. 

2. Dofinansowaniem objęty jest następujący zakres prac: 

1) demontaż; 

2) zbieranie; 

3) transport; 

4) unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

3. Do wniosku beneficjent końcowy dołącza: 

1) informację o wyrobach zawierających azbest złożoną do właściwego organu: Marszałka 
Województwa Opolskiego lub Burmistrza Byczyny sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania 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), 

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

3) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu, a w przypadku nieruchomości, do której 
tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli 
na realizację zadania, 

2) dokument potwierdzający zgłoszenie robót, związanych z demontażem materiałów 
budowlanych zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub 
pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy 
elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych 
obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę. 

4. Podmiot, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia 
wraz z wnioskiem: 

1) wypełnionego formularza, którego wzór określono w obowiązującym 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 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) 
lub wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenia 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. z 2010 r., Nr 121, poz. 810), 

2) zaświadczeń o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de 
minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 
dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de 
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minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej 
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

5. Wniosek może zostać podpisany przez pełnomocnika, przy czym wraz z wnioskiem należy 
złożyć pełnomocnictwo. 

6. Wnioski należny składać w Urzędzie Miejskim w Byczynie. 

7. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji decyduje kolejność złożenia kompletnego 
wniosku. 

8. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania. 

9. Informacja o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania, zostanie przekazana 
Wnioskodawcom po podpisaniu umowy dotacji pomiędzy Gminą Byczyna, a Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

10. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany będzie podpisać umowę 
z Gminą Byczyna, w której określone zostaną warunki, terminy realizacji zadania oraz obowiązku 
stron 

§ 5. 1.  W ramach zadania nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy przebudowa 
obiektów, z których zostanie usunięty azbest, ani też żadne prace wykraczające poza te 
wskazane w niniejszym Regulaminie. 

2. Wnioskodawcy, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą aplikować w kolejnych 
naborach. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

   

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Urszula Bilińska 
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WNIOSEK 
o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna 

współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu 

 
I. Dane wnioskodawcy: 
Proszę zaznaczyć właściwe: 
 

      Osoba fizyczna (proszę wypełnić pkt 1, 2, 4, 5) 

      Rolnik (proszę wypełnić pkt 1, 2, 3, 4, 5) 

      Przedsiębiorca / Osoba prawna (proszę wypełnić pkt 1, 3, 4, 5, 6) 

 
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………….…... 

2. PESEL: ........................................................................................................... 

3. NIP/REGON...................................................................................................... 

4. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………..…………... 

5. Telefon kontaktowy*: ………………………………… adres e-mail*:......……………………………………. 

6. Osoba/y upoważniona/ne do reprezentowania: 

…...…………………………….............………………stanowisko ………………………...............………………. 

…...……………………………….............……………stanowisko ………………...............………………………. 

 

* Urząd Miejski w Byczynie nie wymaga ujawniania powyższych informacji. 
Wnioskodawca podaje  je  dobrowolnie  i  wyraża  zgodę  na  ich  przetwarzanie.  
Niepodanie  tych  informacji  w żadnym stopniu nie ma wpływu na rozpatrzenie 
wniosku. 

 

 

II. Informacje o wyrobach zawierających azbest: 

1.  Miejsce występowania wyrobu: 

   adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

   nr ewidencyjny działki: ………….… k. m. ...............  obręb: ..…………………..........…….……… 

2.  Rodzaj wyrobów zawierających azbest (zaznaczyć właściwe): 

            płyty azbestowo – cementowe faliste 

            płyty azbestowo – cementowe płaskie 

            inny (wpisać jaki) ....................................................................................... 

Załącznik do uchwały Nr XLIII/313/21

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Id: 94FBD483-211D-48D7-A54F-4D49B7182B6D. Podpisany Strona 1



 

 

 

 

 

3.  Lokalizacja odpadu azbestowego na terenie nieruchomości (zaznaczyć właściwe):  

            dach 

            elewacja 

            na pryzmach 

            inna (wpisać jaka)....................................................................................... 

4. Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe (w przypadku pryzm 

nie wypełniać tego punktu): 

Proszę zaznaczyć właściwe 

          budynek gospodarczy 

          budynek mieszkalny 

          budynek mieszkalno-gospodarczy 

          budynek przemysłowy 

          inny (wpisać jaki) ……………………………………………………………........................……… 

 
5.  Ilość odpadów zawierających azbest (dokładny obmiar) do usunięcia: 
 
 a)  płyty zawierające azbest składowane na pryzmach: 
 

Liczba płyt 
[szt.] 

Wymiary płyt Powierzchnia  
(1 x 2 x 3)  

[m²] szerokość [m] 
długość 

[m] 
1 2 3 4 

        
 
 
b) powierzchnia dachu lub ściany, z której zdejmowany będzie azbest …………… m2 

 

c) ilość wyrobów zawierających azbest ...............Mg 
 
 
III. Zakres prac objętych wnioskiem (zaznaczyć właściwe): 
 
     demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

     zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
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IV. Oświadczenia: 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu                          
z terenu Gminy Byczyna współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się udostępnić Gminie Byczyna oraz działającemu na jej zlecenie 
Wykonawcy nieruchomość wymienioną w pkt II.1. niniejszego wniosku, w terminie 
wyznaczonym przez działającego na zlecenie Gminy Byczyna Wykonawcy w celu 
realizacji usługi demontażu lub odbioru wyrobów zawierających azbest (prawo 
wejścia na nieruchomość).  

2. Jestem świadomy konieczności wykonania nowego pokrycia dachowego 
budynków, z których zostały zdemontowane wyroby zawierające azbest,                      
na własny koszt.  

3. W przypadku wystąpienia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż 
zadeklarowana w niniejszym wniosku zobowiązuję się pokryć z własnych środków 
kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy rzeczywistą, a zadeklarowaną ilością 
utylizowanego azbestu, w przypadku nie uzyskania przez Gminę Byczyna 
dodatkowej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu. 

4. Obiekt budowlany zlokalizowany na nieruchomości, o której mowa w pkt II.1. 
niniejszego wniosku jest: 

 
     obiektem, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza, 

     obiektem, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, 

     obiektem, w którym jest prowadzona działalność rolnicza 
 

5. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest 
jednoznaczne z jej uzyskaniem. 

6. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie stanowi 
podstawy do powstania roszczenia o przyznanie dotacji. 

7. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
 
 
 
 
 
 
       ……………………………………..                                            ………....………………………… 
          (Miejscowość i data)                                                    (Czytelny podpis) 
 
 
 
Wyrażam dodatkowo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dotyczących numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail zawartego we 
wniosku w celu umożliwienia szybkiego kontaktu przez Urząd Miejski w Byczynie 
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna. Jestem świadomy, że podanie tych danych jest 
dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda, którą mogę 
wycofać w dowolnym momencie. 
                ..........................................                                                       
         Podpis dot. wyrażenia zgody 
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Załączniki (zaznaczyć właściwe): 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu – obowiązkowo, w przypadku 
nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgody 
wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania lub wniosek 
powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli (lub upoważnionego 
przez te osoby wnioskodawcę). 

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest złożona do właściwego organu: 
Marszałka Województwa Opolskiego lub Burmistrza Byczyny. 

3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 
azbest. 

4. Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis. 
5. Zaznaczyć właściwe: 

□ Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis oraz sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat  
obrotowych sporządzonych zgodnie  z przepisami o rachunkowości 

□ Formularz  informacji  przedstawionych  przy  ubieganiu  się   o  pomoc   
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (gospodarstwa rolne                       
i rybackie). 

□ Nie dotyczy 
6. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia 

na budowę, złożone do właściwego organu lub decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę 
budynku. 
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