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UCHWAŁA NR XI/87/11
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, 
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków stanowiących dochód budżetu Gminy Mszczonów z tytułu 
opłat  za  korzystanie  ze  środowiska  i administracyjnych  kar  pieniężnych  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  inwestycji 
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, następującym podmiotom: 

1)osobom fizycznym, 

2)wspólnotom mieszkaniowym, 

3)osobom prawnym, a w szczególności stowarzyszeniom i fundacjom, 

4)przedsiębiorcom. 

§ 2. Ze środków o których mowa w § 1 finansowane lub dofinansowane będą inwestycje związane z : 

1)budową przydomowych oczyszczalni ścieków; 

2)usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/ odpadów zawierających azbest; 

§ 3. Zasady  udzielania  dotacji,  określające  w szczególności  kryteria  wyboru  inwestycji,  tryb  postępowania  w związku 
z udzielaniem dotacji i sposób jej rozliczania oraz formularze wniosków, zawierają niżej wymienione załączniki: 

1)załącznik nr 1 dotyczący ogólnych zasad udzielania dotacji; 

2)załącznik  nr  2 dotyczący  szczegółowych  zasad  udzielania  dotacji  na  realizację  inwestycji  polegającej  na  budowie 
przydomowej oczyszczalni ścieków; 

3)załącznik  nr  2a  określający  wzór  formularza  wniosku  do  Burmistrza  Mszczonowa  o udzielenie  dotacji  na  realizację 
inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków 

4)załącznik  nr  3 dotyczący  szczegółowych  zasad  udzielania  dotacji  na  realizację  inwestycji  z zakresu  usuwania 
i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest; 

5)załącznik  nr  3a  określający  wzór  formularza  wniosku  do  Burmistrza  Mszczonowa  o udzielenie  dotacji  na  realizację 
inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest; 

6)załącznik nr 4 określający wzór oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego pomocy publicznej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/87/11

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Ogólne zasady udzielania dotacji 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ze  środków  stanowiących  dochód  budżetu  Gminy  Mszczonów  z tytułu  opłat  za  korzystanie  ze  środowiska 
i administracyjnych kar pieniężnych będą udzielane dotacje na realizację inwestycji związanych z : 

1)budową przydomowych oczyszczalni ścieków; 

2)usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest. 

Rozdział 2.
Wniosek o udzielenie dotacji 

§ 2. 1. Wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, 
o której  mowa  w §  1,  na  formularzu  według  wzoru  stanowiacego  załącznik  nr  2a,  3a  (dotyczących  udzielania  dotacji  na 
realizację inwestycji: związanych z budową przydomwych oczyszczalni ścieków oraz z zakresu usuwania i unieszkodliwiania 
wyrobów odpadów zawierających azbest) 

2. Do wniosku winny być dołączone następujące dokumenty: 

1)oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, w celu realizacji inwestycji; 

2)inne dokumenty wymagane przepisami prawa do realizacji inwestycji ( np. decyzja pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
zamiaru wyknania robót budowlanych); 

3)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia  informacji  Urzędu  Marszałkowskiego  o wywiązaniu  się  z obowiązku 
uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gopodarczej); 

4)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia  informacji  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska 
o niezaleganiu  w uiszczaniu  kar  za  naruszenie  wymagań  ochrony  środowiska  (nie  dotyczy  osób  fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej); 

5)oświadczenie Wnioskodawcy doytyczące pomocy publicznej (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej), wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały; 

6)potwierdzone  za  zgodność  z oryginałem  kopie  wszystkich  zaświadczeń  o pomocy,  której  charakter  de  minimis  został 
potwierdzony  zaświadczeniem,  o którym  mowa  w art.  5 ust.  3 ustawy  z dnia  30  kwietnia  2004r.  o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.z 2007r. Nr 59, poz. 404 z póź.zm.) 

3. W  uzasadnionych  przypadkach  Wnioskodawca  może  być  zobowiązany  do  złożenia  dodatkowych  dokumentów 
i opracowań dot. inwestycji. 

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, o których mowa w § 1, przyjmowane są 
w Urzędzie  Miejskim  w Mszczonowie  od  dnia  2 stycznia  do  dnia  31  sierpnia    odnośnie  inwestycji  przewidzianych  do 
realizacji w następnym roku. 

2. Wnioski na realizację inwestycji w roku 2012 należy skadać w terminie do 30 września 2011r. 

3. O terminach i kolejności udzielania dotacji będzie decydowała kolejność złożenia kompletnego wniosku. 

4. Ilość udzielonych dotacji będzie uzależniona od środków finansowych przeznaczonych na dany rok kalendarzowy 

§ 4. 1. Za datę złożenia wniosku o dotację uznaje  sie datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Mszczonowie kompletnego 
wniosku. 

2. Wniosek uznaje się za kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie informacje oraz dokumenty, 
o których mowa w § 2 ust. 2, niezbędne do jego rozpatrzenia. 
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3. Urząd  Miejski  w Mszczonowie  powiadamia  pisemnie  Wnioskodawcę  o brakach  uniemożliwiających  rozpatrzenie 
wniosku. Wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia 
wniosku  w wyznaczonym  terminie,  wniosek  ten  pozostawia  się  bez  rozpatrzenia,  o czym  Wnioskodawca  zostanie 
zawiadomiony w formie pisemnej. 

§ 5. 1. Wnioski podlegają ocenie w zakresie  celowości  i zgodności wnioskowanej dotacji  z przepisami ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z póź. zm.) 

2. Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania nie przechodzą na lata kolejne. 

Rozdział 3.
Przyznanie dotacji oraz zasady jej rozliczenia 

§ 6. 1. Na  podstawie  treści  wniosków  oraz  uwzgldniając  informacje  uzyskane  od  Skarbnika  Gminy  Mszczonów 
o dostępnych  środkach  finansowych, wydział merytorycznie  odpowiedzialny  tj.Wydział Gospodarki Gminnej,  przygotowuje 
propozycje wniosków do finansowania i dofinansowania, a następnie przekazuje je do akceptacji Burmistrzowi Mszczonowa. 

2. Po akceptacji wniosków, zaproponowanych do realizacji w ramach dostępnych środków: 

1)Wydział  Gospodarki  Gminnej  przekazuje  do  Skarbnika  Gminy  Mszczonów  listę  wniosków  zaakceptowanych  do 
finansowania i dofinansowania; 

2)Wydział Gospodarki Gminnej informuje podmioty o pozytywnym zaopiniowaniu wniosków 

§ 7. 1. Wysokość kwoty dotacji dla konkretnej inwestycji, określa umowa o udzielenie dotacji. 

2. Na udzielenie dotacji zawarta zostanie umowa, określająca warunki realizacji i dofinansowania inwestycji. 

3. Umowa  o udzielenie  dotacji może  być  zawarta  po  podjęciu  przez Radę Miejską w Mszczonowie  uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok, w którym przewidziana jest realizacja inwestycji. 

§ 8. 1. Pomioty  zobowiązane  są  do  przedstawienia  w Wydziale  Gospodarki  Gminnej  pisemnej  informacji  o terminie 
zakończenia inwestycji, załączając dokumenty określone w szczegółowych zasadach udzielania dotacji. 

2. Umowa  o udzielenie  dotacji  zostanie  zawarta  po  zaakceptowaniu  przez  Burmistrza  Mszczonowa,  dokumentów 
potwierdzających realizację inwestycji. 

3. Zrealizowanie inwestycji jest równoznaczne z osiągnięciem efektu rzeczowo  ekologicznego. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/87/11

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni 
ścieków 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ze  środków  stanowiących  dochód  budżetu  Gminy  Mszczonów  z tytułu  opłat  za  korzystanie  ze  środowiska 
i administracyjnych kar pieniężnych może być udzielona dotacja o wysokości do 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej 
niż  6.000,00  zł  na  realizację  inwestycji,  zlokalizowanej  na  terenie  Gminy  Mszczonów,  polegającej  na  przydomowej 
oczyszczalni ścieków. 

2. Przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, następuje pod warunkiem,że 

1)nieruchomość  położona  jest  na  terenie  na  którym,  w ciagu  5 lat  od  daty  złożenia  wniosku,  nie  przewiduje  się  budowy 
kanalizacji sanitarnej; 

2)do budowy wykorzystane będą wyłącznie urządzenia nowe posiadające aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie wg 
obowiązujących przepisów prawa budowlanego lub urządzenia zgodne z normą PN EN 12 56630+A1:2009 (urządzenia 
powinny posiadać znak B lub CE). 

Rozdział 2.
Wniosek o udzielenie dotacji 

§ 2. 1. Wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, 
o której mowa w § 1 ust. 1, na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do uchwały. 

2. Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty: 

1)oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, w celu realizacji inwetycji; 

2)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia,  złożonego  w Starostwie  Powiatowym  w Żyrardowie,  prawomocnego 
zgłoszenia  wykonania  robót  budowlanych  niewymagających  pozwolenia  na  budowę  lub  prawomocnej  decyzji 
o pozwoleniu na budowę (jeżeli są wymagane) dla inwestycji 

3)potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia deklaracji zgodności z normą PNEN 12 5663+A1:2009 

4)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia  informacji  Urzędu  Marszałkowskiego  o wywiązywaniu  się  z obowiązku 
uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzacych działalności gospodarczej) 

5)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia  informacji  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska 
o niezaleganiu  w uiszczaniu  kar  za  naruszenie  wymagań  ochrony  środowiska  (nie  dotyczy  osób  fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej) 

6)oświadczenie Wnioskodawcy doytyczące pomocy publicznej (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej), wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały; 

7)potwierdzone  za  zgodność  z oryginałem  kopie  wszystkich  zaświadczeń  o pomocy,  której  charakter  de  minimis  został 
potwierdzony  zaświadczeniem,o  którym  mowa  w art.  5 ust.  3 ustawy  z dnia  30  kwietnia  2004r.  o postępowaniu 
w sprawach  dotyczących  pomocy  publicznej  (Dz.U.z  2007r.  Nr  59,  poz.  404  z póź.zm.),(nie  dotyczy  osób  fizycznych 
nieprowadzacych działalności gospodarczej) 

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, o których mowa w § 1, przyjmowane są 
w Urzędzie  Miejskim  w Mszczonowie  od  dnia  2 stycznia  do  dnia  31  sierpnia    odnośnie  inwestycji  przewidzianych  do 
realizacji w roku następnym. 

2. Wnioski na realizację inwestycji w roku 2012 należy składać w terminie do 30 września 2011 r. 

3. O terminach i kolejności udzielania dotacji będzie decydowała kolejność złożenia wniosku. 

4. Ilość  udzielonych  dotacji  będzie  uzależniona  od  wysokości  środków  finansowych  przeznaczonych  na  dany  rok 
kalendarzowy. 
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Rozdział 3.
Rozliczenie dotacji 

§ 4. 1. Wnioskodawca zobowiązany  jest do przedłożenia w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie w Wydziale Gospodarki 
Gminnej pisemnego zawiadomienia o zakończeniu inwestycji. 

2. Do zawiadomienia winny być dołączone następujące dokumenty: 

1)potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy z wykonawcą inwestycji 

2)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia  protokołu  kontroli  i odbioru  technicznego  dokonanego  przez  Gminę 
Mszczonów, wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków 

3)oryginał faktury (rachunku) wystawionej przez podmiot, na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonanej inwestycji 
(do wglądu). 

§ 5. Zrealizowanie inwestycji jest równoznaczne z osiągnięciem efektu rzeczowo ekologicznego. 

§ 6. Ogólne zasady przyznawania dotacji oraz zawierania umowy o udzielenie dotacji regulują ustalenia załącznika nr 1 do 
uchwały 
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Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/87/11

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Wniosek 

o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków 

1. Imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy ( właściciela, współwłaściciela, zarządcy, użytkownika budynku/działki)* 

Imię .................................................. 

Nazwisko........................................... 

2. Adres zameldowania wnioskodawcy 

Miejscowość ............................... 

Ulica ........................................ 

Nr domu ................................... 

3. Adres realizacji inwestycji 

Miejscowość ................................................ 

Ulica ......................................................... 

Nr domu/nr ewidencyjny nieruchomości ............... 

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny) 

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

4. Czy w latach poprzednich Wnioskodaca korzystał z pomocy publicznej? 

................................ 

Jeżeli  tak,  należy  załączyć  do  wniosku  oświadczenie  wnioskodawcy  dotyczące  pomocy  publicznej  (załącznik  nr  4 do 
uchwały), dotyczące wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

5. Liczba osób zamieszkujących (deklarowanych w przypadku realizacji nowego budynku mieszkalnego) 

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

6. Przepustowość oczyszczalni 

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

7. Planowany koszt całkowity inwestycji ..............................zł brutto. 

8. Wnioskowana kwota dotacji ........................................... zł brutto. 

9. Przewidywany termin realizacji prac 

Rozpoczęcie .......................... zakończenie .............................. 

 *  w przypadku  współwłasności  należy  podać  również  dane  współwłaściciela;  wniosek  winien  być  podpisany  przez 
współwłaścicieli 

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

(data i podpis Wnioskodawcy) 

Załączniki do wniosku: 
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1)oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, w celu realizacji inwestycji 

2)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia,  złożonego  w Starostwie  Powiatowym  w Żyrardowie,  prawomocnego 
zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeżeli są wymagane) dla inwestycji 

3)potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia deklaracji zgodności z normą PN  EN 12 5663+A1:2009 

4)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia  informacji  Urzędu  Marszałkowskiego  o wywiązywaniu  się  z obowiązku 
uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzacych działalności gospodarczej) 

5)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia  informacji  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska 
o niezaleganiu  w uiszczaniu  kar  za  naruszenie  wymagań  ochrony  środowiska  (nie  dotyczy  osób  fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej) 

6)oświadczenie Wnioskodawcy  dotyczące  pomocy  publicznej  (nie  dotyczy  osób  fizycznych  nieprowadzących  działalności 
gospodarczej), wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały 

7)potwierdzone  za  zgodność  z oryginałem  kopie  wszystkich  zaświadczeń  o pomocy,  której  charakter  de  minimis  został 
potwierdzony  zaświadczeniem,  o którym  mowa  w art.  5 ust.  3 ustawy  z dnia  30  kwietnia  2004r.  o postępowaniu 
w sprawach  dotyczących  pomocy  publicznej  (Dz.U.z  2007r.  Nr  59,  poz.  404  z póź.zm.)(nie  dotyczy  osób  fizycznych 
niprowadzących działalności gospodarczej) 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/87/11

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania 
wyrobów/odpadów zawierających azbest 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ze  środków  stanowiących  dochód  budżetu  Gminy  Mszczonów  z tytułu  opłat  za  korzystanie  ze  środowiska 
i administracyjnych  kar  pieniężnych  mogą  być  udzielane  dotacje  w wysokości  do  100 %  kosztów  demontażu,  pakowania, 
transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

Rozdział 2.
Wnioski o udzielenie dotacji 

§ 2. 1. Wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, 
o której mowa w § 1, na formularzu według wzoru stanowiacego załącznik nr 3a do uchwały. 

2. Do wniosku winny być dołączone następujące dokumenty: 

1)oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, w celu realizacji inwetycji 

2)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia,  złożonej  Marszałkowi  Województwa  Mazowieckiego  lub  w przypadku 
osób  fizycznych  niebędących  przedsiębiorcami    Burmistrzowi  Mszczonowa,  "Informacji  o wyrobach  zawierającychc 
azbest",  sporządzonej  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  3 do  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z dnia  13 
grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania 
i oczyszcznia instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 8, poz. 31) 

3)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia,  złożonego  w Starostwie  Powiatowym  w Żyrardowie,  prawomocnego 
zgłoszenia  wykonania  robót  budowlanych  niewymagających  pozwolenia  na  budowę  lub  prawomocnej  decyzji 
o pozwoleniu na budowę (jeżeli są wymagane) dla inwestycji, w ramach której będzie usuwany azbest 

4)potwierdzona  za  zgodnośc  z oryginałem  kopia  co  najmniej  trzech  ofert  firm,  posiadających  zezwolenie  Marszałka 
Województwa Mazowieckiego na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających w wyniku 
prowadzenia prac remontowo  budowlanych 

5)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia  informacji  Urzędu  Marszałkowskiego  o wywiązywaniu  się  z obowiązku 
uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzacych działalności gospodarczej) 

6)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia  informacji  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska 
o niezaleganiu  w uiszczaniu  kar  za  naruszenie  wymagań  ochrony  środowiska  (nie  dotyczy  osób  fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej) 

7)oświadczenie Wnioskodawcy doytyczące pomocy publicznej (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej), wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały 

8)potwierdzone  za  zgodność  z oryginałem  kopie  wszystkich  zaświadczeń  o pomocy,  której  charakter  de  minimis  został 
potwierdzony  zaświadczeniem,  o którym  mowa  w art.  5 ust.  3 ustawy  z dnia  30  kwietnia  2004r.  o postępowaniu 
w sprawach  dotyczących  pomocy  publicznej  (Dz.U.z  2007r.  Nr  59,  poz.  404  z póź.zm.)  (nie  dotyczy  osób  fizycznych 
nieprowadzacych działalności gospodarczej) 

§ 3. 1. Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, o których mowa w §1, przyjmowane są w Urzędzie Miejskim 
w Mszczonowie w terminie od 02 stycznia do 31 sierpnia roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji. 

2. Odnośnie  inwestycji  przewidzianych do  realizacji w 2012  r, wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane  są do dnia 30 
września 2011 r. 

Rozdział 3.
Rozliczenie dotacji 

§ 4. 1. Podmioty  zobowiązane  są  do  przedłożenia  w Urzędzie  Miejskim  w Mszczonowie  pisemnego  zawiadominia 
o zakończeniu inwestycji. 
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2. Do rozliczenia winny być dołączone następujące dokumenty: 

1)potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy z wykonawcą inwestycji 

2)oryginał protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez Wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę; 

3)oryginał  rachunku  (faktury)  wystawionego  na  Wnioskodawcę  na  podstawie  protokołu  odbioru  końcowego  wykonanej 
inwestycji (do wglądu); 

4)oryginał  oświadczenia  wykonawcy  o prawidłowości  wykonania  prac  oraz  o oczyszczeniu  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  2004r.  w sprawie  sposobów  i warunków  bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z póź. zm.) 

5)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia  Karty  przekazania  odpadu  wraz  z dokumentami  potwierdzającymi 
unieszkodliwienie odpadu przez jednostkę posiadającą stosowne zezwolenie. 

§ 5. Zrealizowanie inwestycji jest równoznaczne z osiągnięciem efektu rzeczowo  ekologicznego. 

§ 6. Ogólne zasady przyznawania dotacji oraz zawierania umowy o udzielenie dotacji regulują ustalenia załącznika nr 1 do 
uchwały. 



Id: CGXDCNXPBDHZFZWSRJIQAXKKA. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/87/11

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Wniosek 

o udzielenie dotacji na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających 
azbest 

1. Imię i nazwisko (nazwa) Wnioskodawcy (właściciela, współwłaściciela, zarządcy, użytkowanika budynku/działki)* 

Imię ............................................. 

Nazwisko ....................................... 

2. Adres zameldowania Wnioskodawcy 

Miejscowość .......................................... 

Ulica ................................................... 

Nr domu ............................................... 

Telefon kontaktowy ................................. 

3. Miejsce usunięcia wyrobów zawierających azbest 

Miejscowość .................................................... 

Ulica ............................................................. 

Nr domu/nr ewidencyjny nieruchomości................. 

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny) 

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

4. Czy w latach poprzednich Wnioskodawca korzystał z pomocy publicznej? 

....................... 

Jeśli  tak,  należy  załączyć  do  wniosku  oświadczenie  Wnioskodawcy  dotyczące  pomocy  publicznej  (załącznik  nr  4 do 
uchwały), dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

5. Rodzaj wyrobów azbestowych (płyty faliste/płaskie, inny odpad) 

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

6. Ilość wyrobów azbestowych w m2 

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

7. Planowany koszt całkowity inwestycji .................................zł brutto. 

8. Wnioskowana kwota dotacji ....................................... zł brutto. 

9. Przewidywany termin realizacji prac 

Rozpoczęcie .......................... zakończenie .................................. 

 *  w przypadku  współwłasności  należy  podać  również  dane  współwłaściciela;  wniosek  winien  być  podpisany  przez 
współwłaścicieli 

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

(data i podpis Wnioskodawcy) 
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Załączniki do wniosku: 

1)oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, w celu realizacji inwestycji; 

2)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia,  złożonej  Marszałkowi  Województwa  Mazowieckiego  lub  w przypadku 
osób  fizycznych  niebędących  przedsiębiorcami    Burmistrzowi  Mszczonowa,  "Informacji  o wyrobach  zawierających 
azbest", sporzadzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do roporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 
2010  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. z 2011 
Nr 8, poz. 31) 

3)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia,  złożonego  w Starostwie  Powiatowym  w Żyrardowie,  prawomocnego 
zgłoszenia  wykonania  robót  budowlanych  niewymagających  pozwolenia  na  budowę  lub  prawomocnej  decyzji 
o pozwoleniu na budowę (jeżeli są wymagane) dla inwestycji, w ramach której będzie usuwany azbest 

4)potwierdzona  za  zgodnośc  z oryginałem  kopia  co  najmniej  trzech  ofert  firm,  posiadających  zezwolenie  Marszałka 
Województwa Mazowieckiego na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających w wyniku 
prowadzenia prac remontowo  budowlanych 

5)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia  informacji  Urzędu  Marszałkowskiego  o wywiązywaniu  się  z obowiązku 
uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzacych działalności gospodarczej) 

6)potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  kopia  informacji  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska 
o niezaleganiu  w uiszczaniu  kar  za  naruszenie  wymagań  ochrony  środowiska  (nie  dotyczy  osób  fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej) 

7)oświadczenie Wnioskodawcy  dotyczące  pomocy  publicznej  (nie  dotyczy  osób  fizycznych  nieprowadzących  działalności 
gospodarczej), wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały 

8)potwierdzone  za  zgodność  z oryginałem  kopie  wszystkich  zaświadczeń  o pomocy,  której  charakter  de  minimis  został 
potwierdzony  zaświadczeniem,o  którym  mowa  w art.  5 ust.  3 ustawy  z dnia  30  kwietnia  2004r.  o postępowaniu 
w sprawach  dotyczących  pomocy  publicznej  (Dz.U.z  2007r.  Nr  59,  poz.  404  z póź.zm.)(nie  dotyczy  osób  fizycznych 
niprowadzących działalności gospodarczej) 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/87/11

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące pomocy publicznej 

Oświadczam, że wnioskowane wsparcie ze środków stanowiących dochód budżetu Gminy Mszczonów z tytułu opłat za 
korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących 
ochronie  środowiska  i gospodarce  wodnej  w formie  dotacji 
w  kwocie  ...........................................................na  ................................................................................................... 
podlega  /  nie  podlega* przepisom  dotyczącym  pomocy  publicznej,  ponieważ 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.................. 
na dowód czego załączam stosowne dokumenty. 

..................................................................................................................... 
(data i cytelny podpis Wnioskodawcy lub osób działających w imieniu Wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skreślić 

Zgodnie  z art.  87  ust.  1 Traktatu  Ustanawiającego  Wspólnotę  Europejską,  pomoc  udzielana  przez  Państwo 
przedsiębiorcy  podlega  przepisom  dotyczącycm  pomocy  publicznej,  o ile  jednocześnie  spełnione  sa  następujące 
przesłanki: 

 udzielana jest ona przez Państwo lub ze środków państwowych, 

 przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, 

 ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego przedsiębiorcę lub określonych przedsiębiorców albo produkcję 
określonych towarów), 

 grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE. 

Wsparcie  udzielane  przez  Gminę  Mszczonów  z zasady  spełnia  pierwsze  trzy  wskazane  wyżej  przesłanki,  stąd 
wypełniając oświadczenie Wnioskodawca powinien ocenić, czy planowane wsparcie ze środków publicznych narusza lub 
grozi  naruszeniem  konkurencji  w wymiarze  lokalnym  i wspólnotowym  oraz  czy  negatywnie  wpływa  na  wymianę 
handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi 

W uzupełnieniu oświadczenia należy określić: 

1)czy planowana pomoc wpływa na działaność gospodarczą Wnioskodawcy? 

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

2)charakter  świadczonych  usług  (np.:czy  są  to  usługi  wysokospecjalistyczne,  z których  korzystają  lub  potencjalnie  mogą 
korzystać obywatele innych Państw Członkowskich?) 

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



Id: CGXDCNXPBDHZFZWSRJIQAXKKA. Uchwalony Strona 2

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

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

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

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

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

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

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

................... 

3)kategorie  osób  korzystających  z usług  przedsiębiorcy  (  np.:  czy  w ostatnich  latach  z usług  tych  korzystali  jedynie 
mieszkańcy  danej  gminy/powiatu/regionu,  czy  też  obywatele  innych  Państw  Członkowskich  ze  szczególnym 
uwzględnieniem okresu przypadającego po dniu 1 maja 2004r.) 

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

4)korzyści, jakie przyniesie planowane przedsięwzięcie: 

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

5)wpływ planowanego przedsięwzięcia na działalność gospodarczą (w tym na konkurencję na rynku wewnętrznym): 

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

6)wpływ planowanego przedsięwzięcia na wymianę handlową między państwami Unii Europejskiej 

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

7)czy Wnioskodawca  był  lub  jest  zobowiązany  do  zwrotu  pomocy  publicznej,  o którym mowa w art.  25  ust  1 i  2 ustawy 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291 z dnia 30.04.2004 z póź. zm.) oraz 
czy na dzień złożenia wniosku dokonano zwrotu tych środków? 

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

.................................................................................................................... 
(podpis Wnioskodawcy lub osób działających w imieniu Wnioskodawcy) 


