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DOTACJE NA USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW/ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST
Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Gospodarki Komunalnej
Kategoria usług
Gospodarka komunalna

Podstawowe informacje
1. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania:
złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Białegostoku, za pośrednictwem Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Wniosek musi zawierać wszystkie informacje oraz wymagane załączniki. Należy go złożyć przed rozpoczęciem realizacji zadania. Rozpatrywanie
wniosków następuje według daty ich wpływu i kompletności (formularz wniosku do pobrania poniżej);
wpis wniosku przez Organ do rejestru wniosków następuje z uwzględnieniem kolejności ich wpływu. Wnioski, których finansowanie lub
dofinansowanie jest niemożliwe ze względu na brak środków finansowych w budżecie Miasta Białegostoku w danym roku budżetowym, podlegają
rozpatrzeniu w roku następnym;
weryfikacja złożonego wniosku pod względem formalno-prawnym przez Organ;
podpisanie umowy o udzielenie dotacji;
realizacja zadania zgodnie z zawartą umową dotacyjną;
zgłoszenie zakończenia realizacji zadania i przedłożenie dokumentacji rozliczeniowej tj. sprawozdania (formularz sprawozdania do pobrania poniżej)
wraz z wymaganymi załącznikami w terminie wskazanym w umowie dotacyjnej;
rozliczenie dotacji tj. przekazanie środków udzielonej dotacji celowej na konto bankowe, wskazane przez Dotowanego w umowie, następuje po
akceptacji rozliczenia przez Dotującego w terminie do 30 dni od daty przekazania Dotującemu prawidłowo sporządzonej dokumentacji rozliczeniowej.
2. Wysokość dotacji celowej:
realizacji zadania związanego łącznie z demontażem wyrobów zawierających azbest i transportem wytworzonych odpadów oraz unieszkodliwianiem,
w wysokości do 70% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 5.000 zł;
realizacji zadania związanego z transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest w wysokości do 100% kosztów realizacji zadania,
jednak nie więcej niż 3.000 zł.
3. Składanie wniosków o udzielenie dotacji celowej jest możliwe przez cały rok kalendarzowy.

Kogo dotyczy
1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
osoby fizyczne,
wspólnoty mieszkaniowe,
osoby prawne,
przedsiębiorcy.
2. Jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wymagane dokumenty
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
Sprawozdanie wraz z wymaganymi załącznikami.

Czas realizacji

Rozpatrzenie złożonego wniosku tj. podpisanie umowy dotacyjnej do trzech miesięcy od daty złożenia poprawnie

Rozpatrzenie złożonego wniosku tj. podpisanie umowy dotacyjnej do trzech miesięcy od daty złożenia poprawnie
wypełnionego wniosku zawierającego wszystkie informacje wraz z wymaganymi załącznikami w przypadku posiadania
przez Dotującego środków finansowych na ten cel w budżecie Miasta Białegostoku. Termin przedłożenia dokumentów
rozliczeniowych zostanie wskazany w umowie dotacyjnej, jednak nie później niż do dnia 15 listopada danego roku
kalendarzowego.
Opłaty

Brak
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Gospodarki Komunalnej
ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok
Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 869 6510
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
Uchwała Nr VI/85/19 Rady Miasta Białystok z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta
Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku
oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania
Zarządzenie Nr 66/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy umów o udzielenie dotacji celowej
ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na
terenie Miasta Białegostoku.












Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (XLSX, 76,61 KB)
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (DOC, 25,5 KB)
Oświadczenie o statusie podatnika podatku VAT.doc (DOC, 26 KB)





Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (DOC, 36,5 KB)
Oświadczenie wykonawcy.docx (DOCX, 16,47 KB)
Sprawozdanie.docx (DOCX, 18,17 KB)
Upoważnienie.docx (DOCX, 17,56 KB)
Wniosek.docx (DOCX, 25,34 KB)










Ulotka informacyjna (do odczytu).docx (DOCX, 51,01 KB)



Klauzula_informacyjna_-_dotacja_celowa_azbest.docx (DOCX, 14,52 KB)



 Metryczka
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Białymstoku
Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej
Opublikował: Mariusz Matwiejczyk
Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-12-2020
Data udostępnienia w BIP: 04-12-2020 12:38
Data modyfikacji informacji: 24-05-2021 12:43

