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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 6 marca 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w zw. z art. 403 ust. 2, 4, 5, i 6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) mając 
na uwadze poprawę stanu środowiska w Gminie Krzepice, jak też realizując zadania zawarte w „Programie 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice na lata 2013 – 2032” przyjętym 
Uchwałą Nr 41.317.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 grudnia 2013 roku, Rada Miejska 
w Krzepicach uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr 16.166.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad 
i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice, 
zmienionej uchwałą Nr 4.035.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Krzepice wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „§ 2 ust. 3. Dotacja obejmuje pokrycie do 100% kosztów związanych 
z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 4, 
jednak nie więcej niż: 

1) w przypadku wykonania prac demontażowych, transportu i unieszkodliwiania odpadów na odpowiednim 
składowisku odpadów - 560,00 złotych za 1 Mg wyrobów zawierających azbest, 

2) w przypadku transportu i unieszkodliwiania odpadów składowanych na nieruchomości - 420,00 złotych za 
1 Mg wyrobów zawierających azbest.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

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

Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Krzepice odbywa się przy 
udziale środków WFOŚiGW w Katowicach. 

Maksymalna kwota dotacji ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW może wynosić: 

- łącznie nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: demontaż, 
zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu, w tym ze środków NFOŚiGW nie więcej niż 350 zł/Mg 
odpadu zawierającego azbest; 

- łącznie nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, 
transport i unieszkodliwienie odpadu, w tym ze środków NFOŚiGW nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu 
zawierającego azbest. 

WFOŚiGW udzielając dofinansowania uwzględnia: 

1.Efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, 

2.Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, publikowany przez 
Ministerstwo Finansów – G. 

Wysokość dofinansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych jest uzależniona od wskaźnika G za 
2022 rok (wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o którym mowa w ustawie 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, 
z późn. zm.). i wynosi odpowiednio (dla I stopnia pilności usunięcia i unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest): 

- do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla 
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500, 

·do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000, 

- do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000. 

Wskaźnik G dla Gminy Krzepice na 2022 rok wyniósł 1784,82 zł w związku z powyższym otrzymana 
dotacja na usuwanie azbestu wyniesie do 70% kosztów kwalifikowanych odpowiednio: 

- dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia 
pilności - w formie dotacji nie więcej niż 560 zł/Mg odpadów, 

- dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest -  w formie dotacji nie więcej 
niż 420 zł/Mg odpadów. 

W związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW w Katowicach w powyższych kwotach dostosowano zapisy 
uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice i określono kwoty dotacji dla mieszkańców zgodnie 
z otrzymaną przez Gminę Krzepice dotacją. 
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