Uchwa ła nr XXVII/205/2013
Rady Powiatu notowskiego
z dnia 30 stycznia 2013
w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsi ęwzięć
związanych z likwidacj ą wyrobów zawieraj ących azbest z budynków mieszkalnych,
inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu zlotowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 403 ust. 4 i 5, w związku
z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami):

§ 1. Załącznik do uchwały Rady Powiatu Zlotowskiego nr XVII/112/2012 z dnia 28 marca
2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinasowanie przedsi ęwzięć
związanych z likwidacj ą wyrobów zawieraj ących azbest z budynków mieszkalnych,
inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu zlotowskiegootrzymuje brzmienie jak
'załącznik do niMejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Zlotowskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w Zycie po up ływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku'

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do uchwały
nr XXVII/205/2013
Rady Powiatu Zlotowskiego
z dnia 30stycznia 2013 roku

Zasady udzielania dotacji celowej na dofmasowanie
przedsi ęwzi ęć związanych z likwidacj ą wyrobów zawieraj ących azbest
z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych
na terenie powiatu zlotowskiego.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ustała się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Zlotowskiego,
obejmuj ące kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb post ępowania w sprawach
udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
§ 2. Dotacja celowa z budż etu Powiatu Zlotowskiego na dofinansowanie przedsi ęwzięć
związanych z likwidacj ą wyrobów zawieraj ących azbest z budynków mieszkalnych,
inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu zlotowskiego jest zgodna z przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z Programem Oczyszczania
Kraju z Azbestu oraz Programem usuwania azbestu i wyrobów zawieraj ących azbest z terenu
powiatu ziotowskiego przyj ętym uchwalą Rady Powiatu Zlotowskiego nr M113612009
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
§ 3. Przedmiotem dotacji mo że być demontaż, transport i unieszkodliwienie lub odbiór,
transport i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj ących azbest z budynków mieszkalnych,
inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu zlotowskiego.
§ 4. Likwidacj ę wyrobów zawieraj ących azbest organizuje Powiat Zlotowski.
§ 5. Użyte w niniejszych zasadach okre ślenia „azbest" i „wyroby zawieraj ące azbest"
oznaczaj ą materiały wykonane z azbestu rozumianego według przepisów ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj ących azbest (t. j. Dz. U. z 2004 r.
nr 3 poz. 20 ze zm.).

§ 6. Do składania wniosków o dofinansowanie przedsi ęwzięcia polegaj ącego na likwidacji
wyrobów zawieraj ących azbest uprawnione s ą:
1. podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególno ści:
a. osoby fizyczne,
b. wspólnoty mieszkaniowe,
c. osoby prawne,
d., przedsi ębiorcy;
2. jednostki sektora finansów publicznych b ędące gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi,
posiadaj ące tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zlotowskiego
(budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze), na której wyst ępuj ą wyroby zawieraj ące
azbest.
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§ 7.W przypadku ubiegania si ę o dotacj ę przez podmiot prowadz ący działalno ść gospodarcz ą
udzielenie dofinansowania:
1) nie stanowi pomocy publicznej;
2) będzie stanowi ć pomoc de minimis w rozumieniu rozporz ądzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006, r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006) i może być udzielane do
31 grudnia 2013 r.;
3) będzie stanowi ć pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr
337 z21.12.2007);
4) będzie stanowi ć pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporz ądzenia
Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art.87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora
rybołówstwa i zmieniaj ące rozporz ądzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193
z 25.07.2007).

§ 8. Wykonawca prac zwi ązanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem lub
odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawieraj ących azbest wy łaniany
jest w drodze przetargu publicznego, zorganizowanego przez Powiat Zlotowski zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami).
§ 9. Zarząd Powiatu Zlotowskiego zawiera, z wyłonionym w drodze przetargu, wykonawc ą
umowę, w której określa m. in. wynagrodzenie za poszczególne czynno ści tzn. demontaż
wyrobów zawieraj ących azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych,
transport oraz unieszkodliwienie tych wyrobów.

Rozdzia ł II
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

§ 10.1. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane s ą według kolejność złożenia.
2. Przyjmuje się, że 11112 płyty eternitowej wa ży 16 kg. Powyższy przelicznik stosuje si ę do
wyliczenia kosztów przewidzianych do wykonania prac.
3. Dofinansowanie udzielane jest do wysoko ści środków przeznaczonych na ten cel
w uchwale budżetowej.
§11.1.

Dotacja celowa na dofinansowanie do kosztów demonta żu, transportu
i unieszkodliwienia lub odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych
przyznawana jest w wysoko ści 100% całościowych kosztów tych działań.

Rozdzia ł III
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji

§ 12. 1. Dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji wyrobów zawieraj ących azbest udziela
się na pisemny wniosek złożony w Starostwie Powiatowym w Zlotowie, zgodnie
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z formularzem stanowi ącym załącznik do niniejszych zasad wraz z następuj ącymi
dokumentami:
1) załączniki do wniosku wymagane dla osób fizycznych nieb ędących przedsi ębiorcami:
a. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzaj ącego tytuł prawny do nieruchomo ści,
b. w zależności od charakteru wykonywanych robót, zg łoszenie ich lub uzyskanie na nie
pozwolenia na budowę od Starosty notowskiego, jako organu administracji
architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zmianami)
c. informacja o wyrobach zawieraj ących azbest wg. załącznika nr 3 do rozporz ądzenia
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 8 poz. 31),
d. ocena stanu i możliwości bezpiecznego u żytkowania wyrobów zawieraj ących azbest wg
załącznika do rozporz ądzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089)
2) załączniki do wniosku wymagane dla przedsi ębiorców:
a. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzaj ącego tytuł prawny do nieruchomo ści,
b. w zależności od charakteru wykonywanych robót, zg łoszenie ich lub uzyskanie na nie
pozwolenia na budowę od Starosty notowskiego, jako organu administracji
architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zmianami),
c. informacja o wyrobach zawieraj ących azbest wg. załącznika nr 3 do rozporz ądzenia
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 8 poz. 31),
d. ocena stanu i możliwości bezpiecznego u żytkowania wyrobów zawieraj ących azbest wg
załącznika do rozporz ądzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089)
e. kopia formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu si ę o pomoc de minimis,
stanowi ący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiót ubiegaj ący się o pomoc de
minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311),
f. sprawozdania finansowe za okres 3 lat obrotowych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawionych przez podmiot ubiegaj ący się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53
poz. 311),
g. zaświadczenie lub o świadczenie o pomocy de minimis, jak ą podmiot otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzaj ących go lat, albo o świadczenie
o nieotrzymywaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) załączniki do wniosku wymagane dla podmiotów ubiegaj ących się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie:
a. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzaj ącego tytuł prawny do nieruchomo ści,
b. w zależności od charakteru wykonywanych robót, zg łoszenie ich lub uzyskanie na nie
pozwolenia na budowę od Starosty Zlotowskiego, jako organu administracji
architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zmianami),
c. informacja o wyrobach zawieraj ących azbest wg. załącznika nr 3 do rozporz ądzenia
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 8 poz. 31),
d. ocena stanu i możliwości bezpiecznego u żytkowania wyrobów zawieraj ących azbest wg
załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089)
e. kopia formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu si ę o pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybo łówstwie, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji sk ładanych przez podmioty ubiegaj ące się o
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo łówstwie (Dz. U. nr 121 poz. 810),
f. zaświadczenie lub o świadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w ciągu
danego roku podatkowego oraz 2 poprzedzaj ących lat podatkowych lub pomocy de
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minimis w rybołówstwie jakie otrzyma ł w okresie 3 lat podatkowych, albo o świadczenie
o nieotrzymywaniu takiej pomocy w tym okresie.
2. Przy zawarciu umowy o dofinansowanie wymagane b ędą dodatkowo dowód to żsamości
(do wglądu).

§ 13.1. Termin składania wniosków okre śla co roku Zarząd Powiatu Zlotowskiego i podaje go
do publicznej wiadomości w tygodniku o zasięgu powiatowymi i poprzez ogłoszenia
w urzędach miast i gmin w powiecie.
2. Warunkiem przyznania dofinansowania b ędzie, w zależno ści od charakteru
wykonywanych robót, zg łoszenie ich lub uzyskanie na nie pozwolenia na budow ę od
Starosty Zlotowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623
ze zmianami), w terminie 65 dni od wyboru wniosku do dofinansowania.
3. Złożone wnioski b ędą realizowane przez Zarz ąd Powiatu Zlotowskiego do wysoko ści
posiadanych środków.
4. 0 przyznaniu jak, i odmowie udzielenia dotacji Zarz ąd Powiatu Zlotowskiego informuje
wnioskodawc ę niezwłocznie na pi śmie.
§ 14.1. Po zweryfikowaniu wniosku i jego wyborze do dofinansowania, Zarz ąd Powiatu
Zlotowskiego zawiera z wnioskodawcą umowę dofinansowania oraz przekazuje wniosek
wykonawcy celem realizacji likwidacji wyrobów zawieraj ących azbest.
2. Umowa dotacji powinna zawiera ć co najmniej okre ślenie: przedmiotu, terminu realizacji
przedsięwzięcia, wysoko ści i formy dofinansowania oraz trybu kontroli rozliczenia.

Rozdzia ł IV
Sposób rozliczenia dotacji

§ 15. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie umowy, o której mowa w § 9, zostanie
zapłacone przez powiat bezpo średnio wykonawcy, po przedstawieniu przez niego faktury
VAT na kwotę zgodną z warunkami umowy o dofinansowanie zada ń, o których mowa
w § 11 ust. 1 w ciągu 14 dni.

§ 16. Sprawozdanie z realizacji programu likwidacji wyrobów zawieraj ących azbest co roku
należy przedstawi ć Radzie Powiatu Ziotowskiego do dnia 30 listopada.
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Załącznik
do „Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
przedsi ęwzi ęć związanych z likwidacj ą wyrobów zawieraj ących azbest
z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych
na terenie powiatu zlotowskiego

Wniosek
o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawieraj ących azbest

1. Wnioskodawca/wnioskodawcy

2. Adres wnioskodawcy / wnioskodawców
Miejscowość
nr

Ulica
Kod pocztowy

Miejscowo ść

Gmina

Telefon

PESEL

NIP

3. Miejsce planowanego wytworzenia odpadów zawieraj ących azbest (miejscowo ść, ulica, m- domu,
nr działki):

4. Okre ślić rodzaj budynku: (mieszkalny / inwentarski / gospodarczy)
5. Przewidywana ilo ść eternitu do demonta żu:
a) budynek mieszkalny b) budynek gospodarczy c) budynek inwentarski -

m2 ,
m2 ,
..m2 ,

kg
kg
kg

Szacunkowa waga pł yty cementowo-azbestowej o wymiarze 1 m2 wynosi 16 kg.
6. Przewidywana ilo ść eternitu do odbioru (magazynowana):
szt
ilość płyt

kg

2
Szacunkowa waga p łyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1 m wynosi 16 kg.
6. Uwagi i informacje dodatkowe

(data i podpis wnioskodawcy/wnioskodawców)
1

Wykaz dokumentów niezb ędnych do przed łożenia razem z wnioskiem
o dofinansowanie usuwania azbestu.
1. Załączniki do wniosku wymagane dla osób fizycznych nieb ędących przedsi ębiorcami:
a. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdz ąj ącego tytuł prawny do nieruchomo ści,
b. w zależności od charakteru wykonywanych robót, zg łoszenie ich lub uzyskanie na nie pozwolenia na
budowę od Starosty notowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zmianami),
c. . informacja o wyrobach zawieraj ących azbest wg. załącznika nr 3 do rozporz ądzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 8 poz. 31),
d. ocena stanu i możliwości bezpiecznego u żytkowania wyrobów zawieraj ących azbest wg załącznika
do rozporz ądzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089).
2. Załączniki do wniosku wymagane dla przedsi ębiorców:
a. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzaj ącego tytuł prawny do nieruchomo ści,
b. w zale żności od charakteru wykonywanych robót, zg łoszenie ich lub uzyskanie na nie pozwolenia na
budowę od Starosty Zlotowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zmianami),
c. informacja o wyrobach zawieraj ących azbest wg. za łącznika nr 3 do rozporz ądzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 8 poz. 31),
d. ocena stanu i możliwości bezpiecznego u żytkowania wyrobów zawieraj ących azbest wg załącznika
do rozporz ądzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089),
e. kopia formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu si ę o pomoc de minimis, stanowi ący
załącznik do rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegaj ący si ę o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311),
sprawozdania
finansowe za okres 3 lat obrotowych, o którym 'mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporz ądzenia
f.
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez
podmiot ubiegaj ący się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311),
g. zaświadczenie lub o świadczenie o pomocy de minimis, jaką podmiot otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzaj ących go lat, albo o świadczenie o nieotrzymywaniu
takiej pomocy w tym okresie.

3. Załączniki do wniosku wymagane dla podmiotów ubiegaj ących się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie:
a. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzaj ącego tytuł prawny do nieruchomo ści,
b. w zależności od charakteru wykonywanych robót, zg łoszenie ich lub uzyskanie na nie pozwolenia na
budowę od Starosty Zlotowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zmianami),
c. informacja o wyrobach zawieraj ących azbest wg. załącznika nr 3 do rozporz ądzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 8 poz. 31),
d. ocena stanu i możliwości bezpiecznego u żytkowania wyrobów zawieraj ących azbest wg za łącznika
do rozporz ądzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089),
e. kopia formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu si ę o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, stanowi ący załącznik do rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegaj ące się o pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie (Dz. U. nr 121 poz. 810),
f. zaświadczenie lub o świadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w ciągu danego
roku podatkowego oraz 2 poprzedzaj ących lat podatkowych lub pomocy de minimis w rybołówstwie
jakie otrzymał w okresie 3 lat podatkowych, albo o świadczenie o nieotrzymywaniu takiej pomocy
w tym okresie.
Przy zawarciu umowy o dofinansowanie wymagane b ędą dodatkowo dowód to żsamo ści (do wgl ądu).
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Uzasadnienie do uchwa ły nr XXVII/205/2013
Rady Powiatu notowskiego
z dnia 30 stycznia 2013
w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowej na dofinasowanie przedsi ęwzięć
związanych z likwidacj ą wyrobów zawieraj ących azbest z budynków mieszkalnych,
inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu zlotowskiego.

Podstawę prawną podj ęcia uchwały stanowi:
• art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.), który mówi, że do wyłącznej właściwo ści rady
powiatu należy podejmowanie uchwal w innych sprawach zastrze żonych ustawami do
kompetencji rady powiatu,
✓ art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. J. Dz.
U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami), który mówi że, finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej — będące zadaniem powiatów — może polegać na
udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowania
kosztów inwestycji,
✓ art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ;ochrony środowiska (t. j. Dz.
U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami), który mówi, że zasady udzielania dotacji
celowej obejmuj ące w szczególno ści kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub
do fi nansowania oraz tryb post ępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej
rozliczania określa rada powiatu w drodze uchwały,
✓ art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.
U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami), okre ślaj ący zadania powiatów w zakresie
finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
Po doświadczeniach przeprowadzonego w roku 2012 przedsi ęwzięcia związanego
z likwidacj ą wyrobów zawieraj ących azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich
i gospodarczych na terenie powiatu zlotowskiego oraz udzielaniem dotacji mieszka ńcom oraz
pozyskaniem i rozliczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaszła konieczno ść naniesienia poprawek i zmian
w uchwalonych zasadach udzielania dotacji celowej na ten cel.
Zgodnie z sugestiami WFO ŚiGW zmieniono poziom dofinansowania na 100%, jak to robią
inne powiaty w Wielkopolsce, co jednocze śnie jest konieczne do wykazania ca łości efektu
ekologicznego powstaj ącego w związku z usunięciem azbestu.
Ponadto przesuni ęto obowiązek zgloszeniarobót budowlanych lub uzyskania na nie
pozwolenia na budowę od Starosty Zlotówskiego, jako organu administracji architektonicznobudowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr
243 poz. 1623 ze zmianami)na czas przed złożeniem wniosku, poniewa ż składanie wniosków
bez wymaganych zgłoszeń bardzo komplikował i oddalał w czasie moment podpisania

umowy w sprawie dofinasowania. Trudno te ż było wyegzekwowa ć ten obowi ązek
i w niektórych przypadkach utrudnia ło to podj ęcie działań, bo nie wiadomo było czy
wnioskodawca który nie dokonywa ł zgłoszenia rezygnuje z dotacji czy nie.
Postanowiono równie ż umożliwić odbiór zdj ętego wcze śniej eternitu, by pozby ć się tego
odpadu w prawidłowy sposób i mieć gwarancj ę, że trafią one na wyznaczone zgodnie
z wymaganiami ochrony środowiska składowisko.
Zrezygnowano z kryterium wielko ści powierzchni dachowej przy ustalaniu kolejno ści
rozpatrywania wniosków, poniewa ż okazało się że nie ma takiej potrzeby.
W przeprowadzonej w roku 2012 r. akcji przeznaczone na ten cel środki nie zostały
wykorzystane.
Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 dotychczasowe
tempo usuwania wyrobów zawieraj ących azbest oraz unieszkodliwiania odpadów
zawieraj ących azbest jest niezadowalaj ące. Stąd potrzeba podj ęcia działań w celu:
1. przyspieszenia prac zwi ązanych z usuwaniem wyrobów zawieraj ących azbest,
2. zwiększenia wsparcia -finansowego tych działań
3. zwiększenia aktywno ści jednostek samorz ądu terytorialnego w zakresie wsparcia
swoich mieszkańców w procesie usuwania wyrobów zawieraj ących azbest.
Program ten nakłada na samorządy lokalne (powiatowy i gminny) zadania dotycz ące m. in.
organizowania usuwania wyrobów zawieraj ących azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na
ten cel środków krajowych lub unijnych. Uchwalenie zasad udzielania dotacji celowej na
dofinasowanie przedsięwzięć związanych z likwidacj ą wyrobów zawieraj ących azbest jest
pierwszym etapem realizacji tego programu. Przyst ąpienie do zadania pn. „Likwidacja
wyrobów zawieraj ących azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na
terenie powiatu zlotowskiego" przy udziale środków budżetu powiatu oraz bud żetów gmin
z terenu powiatu zlotowskiego oraz środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest realizacj ą tych obowi ązków.

