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IA M I E J S KAZdzieszowicach Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Pan Edward Paciorek

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w załączeniu przedkłada poniższy 
projekt uchwały celem podjęcia :

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. (dotyczy dotacji celowej z budżetu gminy 
Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów 
zawierających azbest)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VII 
konkursowy nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach 
tego konkursu Gmina Zdzieszowice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z powyższym Burmistrz Zdzieszowic zamierza wystąpić o dofinansowanie 

w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, na posesjach których 
znajdują się wyroby zawierające azbest.

Dofinansowanie stanowi 85% kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania 

wyrobów zawierających azbest. Pozostałą częścią kosztów, minimum 15% oraz wydatkami 

związanymi z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego, zostanie obciążony właściciel 

nieruchomości. W przypadku zakwalifikowania do dofinansowania przez WFOŚiGW w Opolu 

wniosku złożonego przez gminę, całkowity koszt obejmujący demontaż, zbieranie, transport, 

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z poszczególnych posesji zostanie ustalony po 

dokonaniu wyboru przez gminę uprawnionego wykonawcy, który będzie realizował tą usługę na jej



Projekt

Uchwała nie budzi 
zastrzeżeń pod względem 

ł
z dnia 19 stycznia 2016 r. 
Zatwierdzony przez.........

UCHWAŁA N R ....... ............
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 czerwca 
2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest.

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 
poz.1515, poz.1890) oraz art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 w związku z art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, poz.1238, z 2014 r. poz.40, poz.47, poz.457, poz.822, 
poz.1101, poz.1146, poz.1322, poz.1662, z 2015 r. poz.122, poz.151, poz.277, poz.478, poz.774, poz.881, poz.933, 
poz.1045, poz.1223, poz.1434, poz.1593, poz.1688) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w 
sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji 
związanych z demontażem elementów zawierających azbest (Dz.Urz.Woj.Op.poz. 1630).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

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