
UCHWAŁA NR XII/67/12
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Komprachcice dotacji celowej na realizację zadań 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) i w oparciu o art. 400a ust 1 pkt 8 oraz art. 403 ust.2 i 5 
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, nr 111, poz. 708, Nr 
138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz.1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 
r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz.666, Nr 130 poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, 
Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz.1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, 
Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz.322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, 
Nr 122, poz. 695, Nr 129, poz. 734, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz.1341), mając na uwadze 
poprawę stanu środowiska Gminy Komprachcice, a także realizując zadania zawarte w Programie usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komprachcice, przyjętym uchwałą Rady Gminy 
Komprachcice Nr VIII/42/11 z dnia 29 września 2011 r., Rada Gminy Komprachcice uchwala co następuje: 

Rozdział 1.
Zasady ogólne udzielania dotacji celowej i kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania. 

§ 1. Określa się zasady udzielania z budżetu Gminy Komprachcice dotacji celowej na realizację zadań 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujące kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, 
tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. 

§ 2. 1. Z budżetu Gminy Komprachcice mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400a ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz 150, ze zm.), realizowanych na terenie Gminy 
Komprachcice. 

2. Mając na względzie poprawę stanu środowiska Gminy Komprachcice, w wykonaniu zadań określonych 
w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komprachcice przyjętym uchwałą 
Rady Gminy Komprachcice Nr VIII/42/11 z dnia 29 września 2011 r. dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, 
które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców Gminy 
Komprachcice, wynikających z zanieczyszczenia środowiska, a mianowicie na : 

1) demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach 
mieszkalnych, gospodarczych i budynkach garażowych, a także altanach ogrodowych z terenu Gminy 
Komprachcice, 

2) transport i utylizację materiałów zawierających azbest, składowanych na posesjach przed dniem wejścia 
w życie przepisów w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 

§ 3. 1. Dotacja celowa może być udzielona podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tj. osobom fizycznym, 
wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych 
będących gminnymi osobami prawnymi, które zamierzają zrealizować zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne 
służące ochronie środowiska na nieruchomości do której podmiot ten posiada tytuł prawny . 

2. Dotacje celowe będą udzielane na zadania inwestycyjne lub modernizacyjne służące ochronie środowiska 
związane z likwidacja pokryć dachowych i /lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, bądź 
usunięciem azbestu złożonego na nieruchomości . 
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3. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji celowej pochodzić będą z wpływów z tytułu opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska. 

4. Łączną kwotę dotacji, udzielanych na podstawie niniejszej uchwały w danym roku budżetowym, określa 
każdorazowo uchwała budżetowa Gminy Komprachcice. 

Rozdział 2.
Zasady szczegółowe udzielenia dotacji 

§ 4. 1. Dotacja na realizację zadań określonych w § 2 pkt 1 dotyczy wyłącznie kosztów związanych 
z usunięciem pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych 
i budynków garażowych, a także altan ogrodowych zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice oraz 
kosztów ich unieszkodliwiania. Koszty zakupu nowych materiałów budowlanych oraz koszty robocizny związane 
z odbudową obiektu pokrywa wnioskodawca. 

2. Dotacja na realizację zadań określonych w § 2 ust. 2 pkt 2 dotyczy wyłącznie kosztów transportu materiałów 
zawierających azbest oraz kosztów ich unieszkodliwiania. 

§ 5. 1. Wielkość dotacji może w miarę posiadanych środków, wynieść do 15% wartości zadania. 

2. O kolejności dofinansowania decydować będą niżej wymienione kryteria: 

a) okres eksploatacji obiektu budowlanego z wbudowanym azbestem, 

b) kolejność wpływu wniosku, o którym mowa w § 6 do Urzędu Gminy, 

c) złożenie pisemnej deklaracji usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu swojej nieruchomości 
w terminie 1 miesiąca przed złożeniem wniosku. 

d) ujęcie w gminnej inwentaryzacji azbestu. 

3. Wzór deklaracji jest dostępny w Urzędzie Gminy w Komprachcicach (pok. 13), ul. Kolejowa 3, 46-070 
Komprachcice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Komprachcicach  www.komprachcice.pl . 

Rozdział 3.
Rozpatrywanie wniosków. 

§ 6. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 2ust.2 pkt 1 i 2 składają 
Wójtowi Gminy Komprachcice pisemne wnioski. 

2. Wnioski mogą być składane przez cały rok budżetowy, w którym będzie realizowana inwestycja 
(modernizacja), nie dłużej jednak niż do 31 października tego roku. 

3. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku kalendarzowym, 
ze względu na wyczerpanie puli zaplanowanych środków finansowych w budżecie gminy, będą rozpatrywane 
sukcesywnie w latach kolejnych, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie. 

4. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, ul. 
Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, pokój nr 13 lub w sekretariacie Urzędu Gminy. 

5. Wnioski o przyznanie dotacji celowej weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym Referat 
Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Gminy w Komprachcicach . 

6. Wójt Gminy Komprachcice określi w drodze zarządzenia wzór wniosku o przyznanie dotacji, deklaracji 
usunięcia azbestu oraz protokołu odbioru inwestycji. 

7. Wzory wniosku, deklaracji i protokołu odbioru udostępnione będą w Urzędzie Gminy w Komprachcicach 
(pok. 13), ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Komprachcicach 
www.komprachcice.pl . 

Rozdział 4.
Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposób jej rozliczenia i kontrola wykonania zadania. 

§ 7. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania; 

2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności; 

3) termin wykorzystania dotacji celowej, 
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4) tryb kontroli wykonywania zadania; 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, 

6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji. 

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki wystawione po 
dacie złożenia wniosku ). 

3. W celu rozliczenia inwestycji Gmina Komprachcice dokonana kontroli faktycznego wykonania inwestycji, 
którą sprawować będą pracownicy Referatu Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

4. Pozytywny wynik kontroli jest warunkiem wypłaty dotacji. 

Rozdział 5.

§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komprachcice. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Wencel
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