
UCHWAŁA NR XXII/212/2012
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na 

dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem 

wyrobów zawierających azbest, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej 

rozliczania. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 

153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 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 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 

poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz 679, Nr 134, poz. 

777, z 2011 r., Nr 21 poz. 113, z 2011 r., Nr 217, poz. 1281, z 2011 r., Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 

567), oraz art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2008 r., Nr 25, poz. 150, Nr 79, poz. 698, Nr 80, poz. 707, 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 57, poz. 780, Nr 69 poz. 893, 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 74, poz. 945, Nr 76 poz. 489, Nr 78, 

poz. 965, Nr 119 poz. 804, Nr 152 poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, 

Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 94, poz. 957, Nr 551, 

poz. 958, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341 

z 2012 r. poz. 460) Rada Miejska w Wyrzysk uchwala , co następuje: 

§ 1. 1. Na terenie Gminy Wyrzysk mogą być dofinansowane w formie dotacji celowej przedsięwzięcia 

inwestycyjne spełniające następujące kryteria: 

1) Realizują co najmniej jeden z poniższych celów: 

a) osiągnięcie poprawy stanu środowiska; 

b) zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska; 

2) Nie korzystały z innych możliwości dofinansowania ze środków publicznych. 
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2. Dotacja będzie udzielona podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych tj. osobom 

fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, a także jednostkom 

sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, będącymi 

właścicielami, współwłaścicielami budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich, garażowych 

na terenie Gminy Wyrzysk, realizujących inwestycje związane z usuwaniem, transportem, 

unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. 

§ 2. Dotacją może zostać objęty częściowy zwrot nakładów poniesionych przez wnioskodawcę na 

usuwanie wyrobów zawierających azbest, obejmujących demontaż materiałów budowlanych w postaci 

płyt azbestowo - cementowych płaskich i falistych stanowiących pokrycie dachowe i elewacje budynków, 

ich transportem przez uprawnione firmy na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadających 

zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów i ich umieszczaniem (składowaniem) na składowisku 

odpadów. 

§ 3. Przez budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i garażowe należy rozumieć obiekty budowlane 

zdefiniowane w obowiązujących przepisach prawa budowlanego. 

§ 4. 1. Dotacja z budżetu Gminy Wyrzysk będzie udzielona po podpisaniu umowy z Gminą Wyrzysk 

do wysokości 50 % poniesionych po podpisaniu umowy kosztów inwestycji ale nie więcej niż 3000,00 

zł. Wzór wniosku o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanej z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Wyrzysk stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Pisemny wniosek o przyznanie dotacji celowej wraz z załącznikami można składać w Urzędzie 

Miejskim w Wyrzysku na odpowiednim formularzu do 31 lipca każdego roku z zastrzeżeniem, że w roku 

2012 wnioski należy składać do 30 listopada. 

3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Wniosek jest kompletny 

jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty (określone 

w niniejszych zasadach) pozwalające na jego rozpatrzenie. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) tytuł prawny do władania nieruchomością, a w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do 

nieruchomości niż własność, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość 

znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na wypłacenie 

dofinansowania jednemu z współwłaścicieli, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik Nr 2do 

niniejszej uchwały; 

2) mapę zasadniczą a w przypadku braku możliwości uzyskania mapę ewidencyjną z zaznaczeniem 

miejsca realizacji inwestycji; 
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3) kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie przedsięwzięcie związanego z demontażem 

materiałów budowlanych zawierających azbest tj: zgłoszenie budowy, robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę do organu architektoniczno budowlanego - Starosty Pilskiego, 

z potwierdzeniem nie wniesienia sprzeciwu co do zamierzonych prac związanych z usuwaniem 

azbestu; 

4) umowę na wykonanie prac zawartą z przedsiębiorcą posiadającym Program Gospodarki Odpadami 

zatwierdzony przez Marszałka Województwa; 

5) oświadczenie o nie korzystaniu z innych możliwości dofinansowania ze środków publicznych; 

5. W przypadku ubiegania się o dotację, o której mowa w § 4 ust.1 uchwały przez podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą (lub w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest 

działalność gospodarcza), stanowić ona będzie pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia 

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 379 z 28.12.2006) i podmioty te są zobowiązane do przedłożenia 

organowi udzielającemu pomocy informacji dotyczących: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się 

o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 

otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) w pozostałych zakresie – określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

(Dz. U. Nr 53 poz. 311 – załącznik do w/w rozporządzenia stanowi Formularz informacji 

przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. 

6. O kolejności udzielenia dotacji decyduje kolejność kompletni złożonych wniosków. Wnioski 

rozpatrywane będą do wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

7. Wnioskodawca, który spełnił warunki do przyznania dotacji, a który w danym roku budżetowym 

z uwagi na wyczerpanie się środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Wyrzysk takiej 

dotacji nie otrzymał, ma możliwość złożenia ponownego wniosku w następnym roku budżetowym. 

8. Burmistrz Wyrzyska działając w imieniu Gminy Wyrzysk, po dokonaniu oceny spełnienia 

warunków, zawiera z wnioskującym umowę o przyznanie dotacji celowej określającą w szczególności: 

1) opis prac objętych dotacją, cel na jaki dotacja została przyznana i termin wykonania zadania; 

2) kwotę dotacji i tryb płatności; 

3) termin wykorzystania dotacji; 

4) termin rozliczania kwoty udzielonej dotacji; 
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5) tryb kontroli wykonania zadania: 

6) sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie 

z przeznaczeniem. 

9. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia wnioskodawca wraz ze zgłoszeniem (załącznik Nr 3 do niniejszej 

uchwały) jego zakończenia dostarcza następujące dokumenty: 

1) Imienną fakturę wystawioną na wnioskodawcę za wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest, dokumentującej całokształt kosztów demontażu, transportu 

i składowania odpadów zawierających azbest wraz z kartą przekazania odpadu; 

2) Oświadczenie wydane przez uprawnionego przedsiębiorcę usuwającego wyroby azbestowe 

o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem 

właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 

649 ze zm.). 

10. Po dokonaniu zgłoszenia zakończenia przedsięwzięcia objętego dotacją celową zostanie 

sporządzony protokół zakończenia inwestycji (protokół odbioru). Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 

4do niniejszej uchwały. 

11. Całkowite rozliczenie dotacji nastąpi poprzez przedłożenie faktur/rachunków wraz z dowodami 

zapłaty w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 

5do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska. 

§ 6. .Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/212/2012 

Rady Miejskiej w Wyrzysku 

z dnia 28 września 2012 r. 

Wyrzysk, dnia ................................... 

Burmistrz Wyrzyska 

ul. Bydgoska 29 

89-300 Wyrzysk 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej 

z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest 
1) Informacja o Wnioskodawcy: 

- Imię i Nazwisko ............................................................................................................................ 

- Adres zameldowania: 

ulica ............................................................... nr domu .......... nr mieszkania .................................. 

kod pocztowy ....................... miejscowość ................................. nr telefonu .................................. 

seria i nr dowodu osobistego ............................................................................................................ 

2) Adres przeprowadzonej wymiany / likwidacji pokryć dachowych lub elewacji: 

ulica ............................................................ nr domu ............... nr mieszkania ................................. 

nr ewidencyjny działki .....................................................kod pocztowy ........................................... 

miejscowość ........................................................... nr telefonu ........................................................ 

3) . Opis wymiany / likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji: 

- rodzaj powierzchni (dach / elewacja) .............................................................................................. 

- wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany / likwidacji [m2].................................................. 

- nazwa i adres wykonawcy wymiany/likwidacji (przedsiębiorca posiadający decyzję 

zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest wydaną przez 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

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

- rodzaj płyt azbestowo-cementowych (faliste / płaskie) ..................................................................... 
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4) Termin wymiany pokrycia dachowego lub elewacji ....................................................................... 

5) . Wysokość poniesionych nakładów na usuwanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachowego lub elewacji ............ 

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

6) Wnioskowana kwota dofinansowania: ....................................słownie: ......................................... 

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

.............................................. dnia ............................... ..................................... 

podpis wnioskodawcy 

Załączniki: 

1) tytuł prawny do władania nieruchomością, a w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do 

nieruchomości niż własność, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość 

znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na wypłacenie 

dofinansowania jednemu z współwłaścicieli, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały; 

2) mapę zasadniczą a w przypadku braku możliwości uzyskania mapę ewidencyjną z zaznaczeniem 

miejsca realizacji inwestycji; 

3) kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie przedsięwzięcie związane z demontażem materiałów 

budowlanych zawierających azbest tj: zgłoszenie budowy, robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę do Wydziały Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Pile, 

z adnotacja że Wydział Architektury i Budownictwa nie wyraża sprzeciwu co do zamierzonych prac 

związanych z usuwaniem azbestu;-dostosować do treści uchwały; 

4) umowa na wykonanie prac zawarta z przedsiębiorcą posiadającym Program Gospodarki Odpadami 

zatwierdzony przez Marszałka Województwa; 

5) oświadczenie o nie korzystaniu z innych możliwości dofinansowania ze środków publicznych; 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/212/2012 

Rady Miejskiej w Wyrzysku 

z dnia 28 września 2012 r. 

Wyrzysk, dnia ................................... 

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

Imię i Nazwisko 

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

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

Adres 

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

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

telefon kontaktowy 

Burmistrz Wyrzyska 

ul. Bydgoska 29 

89-300 Wyrzysk 

OŚWIADCZENIE 

Jako współwłaściciel działki o numerze ewidencyjnym nr......................zlokalizowanej w Gminie 

Wyrzysk przy ul .........................................w miejscowości........................................................... 

Wyrażam zgodę Panu/Pani.........................................................................na dokonanie prac  

związanych z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na  wypłacenie Panu/Pani........................ przyznanej dotacji celowej 

z budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, 

unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. 

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

czytelny podpis 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/212/2012 

Rady Miejskiej w Wyrzysku 

z dnia 28 września 2012 r. 

Wyrzysk, dnia ................................... 

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

Imię i Nazwisko 

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

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

Adres 

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

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

telefon kontaktowy 

Burmistrz Wyrzyska 

ul. Bydgoska 29 

89-300 Wyrzysk 

ZGŁOSZENIE 
zakończenia prac związanych z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest 
Zgłaszam zakończenie prac związanych z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest w miejscowości .................................................................... na działce oznaczonej 

numerem geodezyjnym........................................................ 

Załączniki: 

1) Imienną fakturę wystawioną na wnioskodawcę za wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest, dokumentującej całokształt kosztów demontażu, transportu 

i składowania odpadów zawierających azbest wraz z kartą przekazania odpadu; 

2) Oświadczenie wydane przez  uprawnionego przedsiębiorcę usuwającego wyroby azbestowe 

o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem 

właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków 
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bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 

649 ze zm.) 

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

czytelny podpis wnioskodawcy 

—————————————————————————————————————————————————————————
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/212/2012 

Rady Miejskiej w Wyrzysku 

z dnia 28 września 2012 r. 

PROTOKÓŁ 

stwierdzenia zakończenia prac polegającej na usuwaniu, transporcie, unieszkodliwianiu wyrobów 

zawierających azbest 

spisany dnia................................................roku w ............................................................................. 

przez................................................................................................................................................... 

na okoliczność przeprowadzenia wizji lokalnej w celu potwierdzenia zakończenia 

Wizję lokalną przeprowadziła komisja powołana przez.........................Burmistrza Wyrzyska, z dnia 

.........................................w składzie: 

1) ............................................................................... 

2) .............................................................................. 

3) .............................................................................. 

w obecności............................................................... 

Pan/Pani....................................................................złożył/a wniosek o udzielenie dotacji celowej 

z budżetu Gminy Wyrzysk na pokrycie części kosztów …............................na nieruchomości położonej 

w miejscowości.......................................................................,działka numer 

geodezyjny.........................................................Z wnioskodawcą została podpisana umowa o przyznaniu 

dotacji nr................................ z dnia........................W dniu....................................... wnioskodawca zgłosił 

fakt zakończenia............................. załączając: 

1) 

2) 

3) 

W wyniku przeprowadzonej wizji i na podstawie złożonych dokumentów, potwierdza się/nie 

potwierdza się zakończenie ….......................oraz jej wykonanie zgodnie z danymi przedłożonymi we 

wniosku, zgłoszenia zakończenia inwestycji i zawartej umowy. 

Inne uwagi:......................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................................

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

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

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1) ............................................................. 

2) ............................................................ 

3) ............................................................ 

4) ............................................................. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/212/2012 

Rady Miejskiej w Wyrzysku 

z dnia 28 września 2012 r. 

Wyrzysk, dnia ................................... 

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

Imię i Nazwisko 

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

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

Adres 

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

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

telefon kontaktowy 

Burmistrz Wyrzyska 

ul. Bydgoska 29 

89-300 Wyrzysk 

Rozliczenie  dotacji celowej 
Dotyczy umowy nr.........................zawartej w dniu....................................... 

Kwotę...................................wydatkowano z dotacji Gminy Wyrzysk na : 

- .......................................................................faktura nr....................................................... 

- .......................................................................faktura nr....................................................... 

- .......................................................................faktura nr....................................................... 

Załączniki: 

1) Kserokopia faktur wraz z dowodami zapłaty. 

2) Zgłoszenie zakończenia prac związanych  zusuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest. 

Ja niżej podpisany/a oświadczam,że niniejsza informacja jest zgodna z prawdą a wydatki wskazane 

w rozliczeniu zostały faktycznie przeze mnie poniesione. 
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........................................................................ 

czytelny podpis  wnioskodawcy 

Zakończenie prac związanych z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 

azbest dokonano wdniu...............................protokołem nr...............................................* 

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

podpis pracownika 

*wypełnia pracownik Urzędu Miejskiego w Wyrzysku 
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/212/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2012 r., w sprawie 

zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na dofinansowanie 

kosztów inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania. 

Podstawą do podjęcia przedmiotowej uchwały jest przepis art 403 ust. 5 Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.). W świetle tej regulacji zasady udzielania dotacji celowej, 

obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, określa rada gminy w drodze 

uchwały. Zgodnie z powyższym przepisem finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może 

polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu 

gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych, takich jak osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, 

przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami 

prawnymi. 

Utylizacją wyrobów zawierających azbest zajmują się jednostki wyspecjalizowane oddalone od Gminy 

Wyrzysk, a koszt unieszkodliwiania są dość wysokie i ponoszone głównie przez osoby fizyczne. Aby 

zachęcić i wspomóc inwestorów w podjęciu wymiany pokryć dachowych zawierających azbesty na 

ekologiczne, uzasadnione jest dotowanie przez budżet gminy podmiotów podejmujących się modernizacji 

wg zasad określonych w uchwale. Stanowić to będzie bodziec do likwidacji szkodliwych materiałów, 

a więc systematycznej poprawy stanu ekologicznego Gminy Wyrzysk. 

Podjęcie uchwały pozwoli na realizuję inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, 

unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, obejmującej demontaż materiałów budowlanych 

w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich i falistych stanowiących pokrycie dachowe i elewacje 

budynków, ich transportem przez uprawnione firmy na składowisko odpadów niebezpiecznych 

posiadających zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów i ich umieszczaniem (składowaniem) na 

składowisku odpadów 

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić 

zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. W dniu 7 czerwca 2012 roku Uchwała Nr 

XXI/203/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 sierpnia 2012 r., w sprawie przyjęcia projektu 

uchwały określającej zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na 
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dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania, została 

przekazana Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do niniejszej uchwały nie zostały 

wniesione zastrzeżenia. 

Powołując powyższe uwarunkowania podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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