
ZARZĄDZENIE NR 0050/63/2017 

WÓJTA GMINY PSARY 

z dnia 14 lipca 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków o udział w projekcie „Usunięcie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Psary” współfinansowanym z Unii Europejskiej               

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 

2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXXI/356/2017 Rady Gminy Psary z dnia           

21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/308/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Usunięcie azbestu                

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary” z późniejszymi zmianami, zarządzam: 

 

§ 1 

ogłosić II nabór wniosków o udział w projekcie „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest      

z terenu Gminy Psary” współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego   

na lata 2014-2020. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt 

Tomasz Sadłoń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Psary, 14.07.2017 r. 

 

 

Ogłoszenie o II naborze wniosków o udział w projekcie „Usunięcie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Psary” współfinansowanym z Unii Europejskiej 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

Wójt Gminy Psary ogłasza II nabór wniosków o udział w projekcie „Usunięcie azbestu i 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”, współfinansowanym z Unii 

Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nabór 

wniosków będzie prowadzony od dnia 17 lipca 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.  

 

Warunki naboru: 

 

1. Celem projektu jest oczyszczenie terenu Gminy Psary z odpadów zawierających azbest, 

w tym usuwanie azbestu z budownictwa jednorodzinnego wraz z zapewnieniem 

bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów. 

2. Projekt realizowany będzie poprzez demontaż, wywóz i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest z terenów nieruchomości stanowiących własność Inwestorów. 

Realizacja projektu będzie także obejmować odtworzenie pokryć dachowych poprzez 

zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu.  

3. Osobą składającą wniosek o udzielenie dotacji (wnioskodawcą - inwestorem) może być: 

1) osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości 

zlokalizowanej na terenie Gminy Psary (w przypadku współwłasności, wszyscy 

współwłaściciele, którzy posiadają tytuł prawny do korzystania z nieruchomości 

zlokalizowanej na terenie Gminy Psary). 

2) mieszkaniec Gminy Psary zameldowany na terenie Gminy na pobyt stały, 

wykazujący fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Psary w rocznym zeznaniu 

o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożonym w Urzędzie Skarbowym za 

ostatni rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym miejsce 

zamieszkania 

lub osoba nie będąca mieszkańcem zameldowanym na terenie Gminy na pobyt          



stały, ale wykazująca fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Psary w rocznym 

zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożonym w Urzędzie 

Skarbowym za ostatni rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym 

miejsce zamieszkania 

4. Wysokość dofinansowania wyniesie: 

a) 85%, ale nie więcej niż 2 000 zł w przypadku w przypadku przygotowania 

dokumentacji projektowo- kosztorysowej, 

b) 85% ale nie więcej niż 5 000 zł w przypadku demontażu, odbioru i transportu 

do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest z nieruchomości położonej na terenie Gminy Psary, 

c) 85% ale nie więcej niż 20 000 zł w przypadku odtworzenia pokrycia 

dachowego poprzez zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami 

niezawierającymi azbestu. 

5. Inwestor w celu uzyskania dotacji składa wypełniony wniosek wg wzoru załączonego do 

niniejszego ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, lub 

przesyła na adres Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem „Wniosek o udział w projekcie – azbest”. Wzór wniosku można pobrać 

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Psarach lub ze strony internetowej Urzędu: 

www.psary.pl 

6. Podstawą określania kolejności przydzielania dotacji wnioskodawcom (inwestorom) będzie 

lista rankingowa sporządzona według kolejności wpływu wniosków do Urzędu. W przypadku 

złożenia wniosku drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Psarach. 

W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność (godzina) 

wpływu do Urzędu Gminy. 

7. Inwestor zobowiązany jest dołączyć do wniosku: 

1) Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości, 

2) Wypis z Kartoteki Budynków, w przypadku gdy wniosek o udział w projekcie 

Inwestora dotyczy nieruchomości zabudowanej, 

3) Informację o wykorzystaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z       

rozporządzeniem  Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

 wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 nr 8 poz. 31)- załącznik 

nr 2 Regulaminu 

4) Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 

azbest, sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie zasobów i warunków 

http://www.psary.pl/


bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 

2004 r. nr 71 poz. 649 ze zm.)- załącznik nr 3 Regulaminu,   

5) W przypadku współwłasności, w sytuacji w której wniosek składa jeden 

współwłaściciel zgoda pozostałych współwłaścicieli na realizację inwestycji na 

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku gdy jeden 

współwłaściciel składa wniosek w imieniu wszystkich współwłaścicieli dodatkowo 

pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do 

reprezentowania Inwestora w ramach Programu. 

6) W przypadku nieruchomości, na terenie której jest prowadzona działalność 

gospodarcza: 

a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

b) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de 

minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o którym mowa w art. 37 ust. 1 oraz 

ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej. 

 

8. Załączniki do niniejszego ogłoszenia: 

1) Wzór wniosku;  

2) Uchwała nr XXVIII/308/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Usunięcie azbestu i 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”; 

3) Uchwała nr XXXI/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXVIII/308/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w  sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Usunięcie azbestu i 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”; 

4) Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na 

realizację projektu; 

5) Pełnomocnictwo dotyczące reprezentowania współwłaścicieli budynku 

podczas realizacji projektu. 

 

 

 

 

 

 

 


