
UCHWAŁA NR XV/176/15
RADY GMINY PUCK

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011 roku
 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu

 gminy na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
 Gminy Puck.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) w zw. z art. 400a ust. 1 pkt 8 i 42, art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 1232 ze zm.)

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje

§ 1. 
W uchwale nr IV/16/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia 
regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu gminy na program usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Puck wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym i osobom prawnym, nie 
będącym przedsiębiorcami, dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na 
pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych 
zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub użyteczności 
publicznej z terenu gminy Puck.”;

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym i prawnym, o których mowa w ust. 1 
powyżej, mającym tytuł prawny do budynku lub działki, znajdujących się na terenie 
gminy Puck w okresie od złożenia wniosku do realizacji zadania.”;

3) załącznik nr 3 do uchwały (druk wniosku o uzyskanie dofinansowania) przyjmuje 
brzmienie nadane mu w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Id: FD744949-DBE5-492E-93FC-EFC99C50A0C0. Uchwalony Strona 1



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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Pomieczyńska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Puck 
Nr XV/176/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku 

 
 

 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z BUD ŻETU GMINY  

REALIZACJI PRAC ZWI ĄZANYCH  Z USUWANIEM I UTYLIZACJ Ą 
ODPADÓW ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST  

 
CZĘŚĆ I -  WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DRUKOWANYMI LITERAMI. 

 
1. Dane osobowe: 
 

 a) imię  ………………………………………………………………………………………………………….… 
 b) nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………… 
 c) adres zamieszkania: 
 ulica …………………………………………… nr domu …….. nr mieszkania …………………...… 
 miejscowość ………………………………….....................  kod pocztowy ……………………….... 
 d) adres realizacji zadania: 
 ulica …………………………………………… nr domu …….. nr mieszkania ……………………... 
 miejscowość ………………………………….....................  kod pocztowy 
……………………...….. 
 numer ewid. działki …………………  obręb ……………….. 
 e) telefon kontaktowy  ………………………………… 
 

2. Opis wymiany  - likwidacji pokrycia dachowego : 
 

 a) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/ likwidacji (m2)     ……. …………………………….. 
 b) nazwa i adres wykonawcy. 
     ………………………………………………………………………………………………………………...…                                                                              
c) rodzaj płyt eternitowych (falisty/płaski)                                                ……………………………………                          
d) ilość odpadów zawierających azbest  (tony)                                        …………………………………... 
e) termin realizacji zadania                                      od dnia  .…………….. do dnia ……………………...  
f) dane wykonawcy 
……………………………………………………………………………………………………………...………. 
 

3. Koszty: 
 

a) przewidywany koszt zadania                                                                ………………………… 

b) wnioskowana kwota dofinansowania                                                   ………………………… 

 
 
 
 
 
                                           ………………………………………. 
                                         Podpis wnioskodawcy 
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CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA KOMISJA. 
 
Opinia komisji: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
Kwalifikacja wniosku: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                       Puck, dnia ……………………… 
Podpisy członków Komisji 
 
1. ……………………………………… 

 

2. ……………………………………… 

 

3. ……………………………………… 

CZĘŚĆ III – ZATWIERDZENIE 
 
Akceptacja Wójta Gminy Puck                       …………………………………………. 

Akceptacja Skarbnika Gminy Puck    …………………………………………. 

 

CZĘŚĆ IV – POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC (Wypełnia Komisja) 
 
Opinia Komisji: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………… 
       

Puck, dnia ……………………... 
 
Podpisy członków Komisji  
     

1. ………………………………….. 

 

2. ………………………………….. 

 

3. ………………………………….. 
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Wój Gminy Puck

Tadeusz Puszkarczuk 

Uzasadnienie

Z dofinansowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Puck skorzystało dotychczas 98 inwestorów.

Rocznie kwota tego dofinansowania wynosi około 40.000 zł (słownie: czterdzieści
tysięcy złotych), przy czym plan budżetowy na ten cel wynosi 60.000 zł (słownie:
sześćdziesiąt tysięcy złotych).

W konsekwencji powyższego, w ramach środków finansowych zaplanowanych na
usuwanie azbestu z terenu gminy Puck, możliwe jest wsparcie również innych osób, aniżeli
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

W ocenie tut. Rady aktualnie za zasadne uznać należy podmiotowe i przedmiotowe
rozszerzenie zakresu działania programu usuwania azbestu z terenu gminy Puck również o
osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz o budynki użyteczności
publicznej. Zmiany ujęte w § 1 uchwały owe rozszerzenie wprowadzają.
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