REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ OSOBOM FIZYCZNYM
W LIKWIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST
PRZY UDZIALE WOJEWÓDZKIEGO, POWIATOWEGO I GMINNYCH FUNDUSZY
OCHRONY SRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Ustala sie regulamin przyznawania dofinansowania osobom fizycznym przy likwidacji
wyrobów zawierajacych azbest, zwanego dalej "Zadaniem", który zgodny jest z przepisami
Rozdzialu 4 Dzialu II Tytulu VII ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z póznozmianami).
Rozdzial I
Postanowienia ogólne
Regulamin przyznawania dofinansowania, zwany dalej "Regulaminem", okresla cele, zasady
i tryb postepowania przy przyznawaniu i rozliczaniu srodków finansowych na wykonanie
Zadania.
§1
Przedmiotem Zadania jest pomoc osobom fizycznym w usuwaniu eternitu z dachów
zabudowan i wyrobów z azbestu skladowanych na terenie nalezacych do nich nieruchomosci.
§2
Procedury z zakresu postepowania objetego przedmiotem niniejszego Regulaminu nadzoruje
Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
§3
Uzyte w Regulaminie okreslenia "azbest" i "wyroby z azbestu" oznaczaja wyroby z azbestu
rozumiane wedlug przepisów ustawy z 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów
zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004r. nr 3 poz. 20 z póznozmianami).

Rozdzial II
Srodki na dofinansowanie Zadania
§4
1.Srodki na dofinansowanie Zadania, zwane dalej "Funduszem", pochodza z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Powiatowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu i funduszy
gmin uczestniczacych w dofinansowaniu Zadania, wedlug nastepujacego, maksymalnego
zaangazowania w tys. zlotych:
1.
2.
3.
4.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej - 321
Powiatowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej - 80
Gmina Buk - 10
Gmina Czerwonak - 50
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5. Gmina Dopiewo - 50
6. Gmina Kleszczewo - 10
7. Gmina Komorniki - 10
8. Gmina Kostrzyn - 20
9. Gmina Kórnik - 10
10. Gmina Lubon - 15
11. Gmina Mosina - 10
12. Gmina Murowana Goslina - 10
13. Gmina Pobiedziska - 5
14. Gmina Puszczykowo - 1
15. Gmina Rokietnica - 10
16. Gmina Steszew - 10
17. Gmina Suchy Las - 10

18.GminaSwarzedz- 10
2.Procentowy udzial poszczególnych funduszy w finansowaniu Zadania wynosi:
. Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 50%
. Powiatowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa
Powiatowego w Poznaniu -12,46%
. fundusze gmin - 37,54%
3.Srodki finansowe zadeklarowane przez gminy na realizacje Zadania gminy te przekaza

do PowiatuPoznanskiegoprzedjego rozpoczeciem.
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Rozdzial III
Osoby uprawnione do korzystania ze srodków Funduszu
§5
Do korzystania ze srodków finansowych zgromadzonych w Funduszu na realizacje Zadania
uprawnione sa osoby fizyczne zameldowane na terenie powiatu poznanskiego, które zloza
wniosek do urzedu gminy wlasciwego wedlug miejsca polozenia nieruchomosci na której
znajduja sie materialy zawierajace azbest.

Rozdzial IV
Zasady udzielania dofinansowania.
§6
Dofinansowania z Funduszu o którym mowa w §4 udziela sie na pisemny wniosek osoby
fizycznej zlozony na formularzu stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
we wlasciwym urzedzie gminy.

§7
l.Wnioski rozpatrywane beda wedlug kolejnosci ich wplyniecia do urzedu gmm)
i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Poznanskiego.
2.Wnioski rozpatrywane beda przez gminy do wyczerpania limitów na dofinansowanit
okreslonych w §8, przy czym ostateczny termin skladania wniosków ustala sie na dzien 3C
wrzesnia a ich przekazania do Starostwa na dzien 15 pazdziernika 2006 roku.

§8
Uwzgledniajac wysokosc srodków zadeklarowanych przez uczestników Zadania, ustala si~
limit srodków do wykorzystania na udzielenie dofinansowania przez poszczególne gmin)
w tys. zlotych:
1. Gmina Buk - 26,64
2. Gmina Czerwonak -133,23
3. Gmina Dopiewo - 133,23
4. Gmina Kleszczewo - 26,64
5. Gmina Komorniki - 26,64
6. Gmina Kostrzyn - 53,29
7. Gmina Kórnik - 26,64
8. Gmina Lubon - 39,93
9. Gmina Mosina - 26,64
10. Gmina Murowana Goslina - 26,64
11. Gmina Pobiedziska - 13,29
12. Gmina Puszczykowo - 2,63
13. Gmina Rokietnica - 26,64

14.GminaSteszew- 26,64
15.GminaSuchyLas - 26,64
16. Gmina Swarzedz - 26,64
§9
Dofinansowanie do kosztów usuwania (demontazu) wyrobów azbestowych
i unieszkodliwiania wytworzonego odpadu azbestowego albo wylacznie odbioru wyrobów
azbestowych i ich unieszkodliwiania, przyznawane jest w wysokosci 70% calosciowych
kosztów tych dzialan, przy 30% udziale wlasnym wnioskodawcy.

Rozdzial V
Postepowanie po wplynieciu wniosków

§10
Wnioski zlozone w urzedach gmin przez zainteresowanych, przekazane beda do Starostwa
Powiatowego w Poznaniu w celu dalszej ich weryfikacji.
§11
Przed rozpoczeciem prac wynikajacych z realizacji Zadania, mozna przeprowadzic kontrole
stanu nieruchomosci bedacej przedmiotem wniosku. Kontrole przeprowadza przedstawiciel
gminy i/lub Powiatu Poznanskiego.

§12
Po zweryfikowaniu wniosków i ich pozytywnym rozpatrzeniu, Powiat Poznanski zawiera
z wnioskodawca umowe dofinansowania. O zawarciu takiej umowy Powiat Poznanski
zawiadamia wlasciwy urzad gminy.
§13
Zawarcie umowy jest podstawa przystapienia wykonawcy do realizacji Zadania.
§14
Wzór umowy, o której mowa w §12, stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Rozdzial VI
Zasady gospodarowania srodkami Funduszu.
§15
1.Podmioty wykonujace prace zwiazane z usunieciem i unieszkodliwieniem azbestu
wylonione zostana w drodze przetargu publicznego, zorganizowanego zgodnie z przepisami
ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.
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2.W sklad szescioosobowej komisji przetargowej wchodza czterej przedstawiciele Powiatu
Poznanskiego i dwaj przedstawiciele gmin. Na zasadzie obserwatora w pracach komisji
uczestniczyc moze przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej.
§16
Obszar powiatu dzieli sie na cztery sektory. Dla kazdego z nich wybrany bedzie
w drodze przetargu wykonawca robót.
. Sektor I tworza gminy: Rokietnica, Suchy Las, Murowana Goslina, Czerwonak maksymalna kwota na realizacje Zadania w tys. zlotych: 213,15
. Sektor II tworza gminy: Swarzedz, Pobiedziska, Kostrzyn, KIeszezewo: 119,86
. Sektor IIItworza gminy: Kórnik, Puszczykowo, Lubon, Komorniki: 95,84
. Sektor IV tworza gminy: Steszew, Dopiewo, Buk, Mosina: 213,15
§17
Wnioskodawca, bez udzialu organizatorów Zadania, zawiera z wylonionym w drodze
przetargu wykonawca umowe cywilnoprawna na wykonanie prac zwiazanych
z wykonaniem Zadania oraz pokrywa kwote wynikajaca z jego udzialu w finansowaniu
Zadania, po przedstawieniu mu faktury za jego wykonanie.
§18
Wnioskodawca zobowiazany jest do zgloszenia Staroscie Poznanskiemu, jako organowi
administracji budowlanej, zamiar rozpoczecia robót, o których mowa jest w art. 30 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2003 m 207, poz. 2016, z pózno
zmianami).
§19
Po zakonczeniu prac bedacych przedmiotem wniosku, wykonawca zglasza zakonczenie prac
we wlasciwej gminie, która informuje o tym Powiat. Wykonanie prac podlega kontroli przez
przedstawicieli gminy i/lub Powiatu Poznanskiego.
§20
I.Srodki finansowe przeznaczone na dofinansowanie, przekazywane beda przez Powiat
bezposrednio wykonawcy Zadania, po przedstawieniu przez niego faktur VAT.
2.Wykonawca przedstawia fakture VAT takze wnioskodawcy, zgodnie z postanowieniami
wynikajacymi z §17.
3.Przekazanie przez Powiat Poznanski kwoty dofinansowania wykonawcy Zadania, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w ust. I, nastapi po otrzymaniu srodków finansowych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
do którego Powiat comiesiecznie wystepowac bedzie o te srodki na zrealizowane zadania.
4.Srodki przekazane do Powiatu przez gminy na realizacje Zadania zgodnie z ustaleniami §4
ust.3 a niewykorzystane w odniesieniu do poszczególnych gmin, podlegac beda zwrotowi tym
gminom przez Powiat do konca grudnia 2006 roku.

Rozdzial VII
Postanowienia koncowe
§21
Zakonczenie Zadania nastapi do dnia 10 grudnia 2006 roku.

