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UCHWAŁA NR XXVI/169/2014
RADY GMINY CZASTARY
z dnia 18 marca 2014 r.
w sprawie określenia Regulaminu finansowania realizacji zadań
z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czastary
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.: poz. 645, poz. 1318), art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 2, 4 i 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, z
2014 r. poz. 40, poz. 47), w związku z uchwałą Nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Czastary z dnia 28 listopada
2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czastary na lata
2013-2032” Rada Gminy Czastary uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się Regulamin finansowania realizacji zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Czastary, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy:
Wojciech Chałupka
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Załącznik
do uchwały nr XXVI/169/2014
Rady Gminy Czastary
z dnia 18 marca 2014 r.
REGULAMIN FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CZASTARY
§ 1. Przedmiotem finansowania będą zadania ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Czastary na lata 2013-2032” mające na celu usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Czastary, których właścicielami są osoby fizyczne
lub prawne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością.
§ 2. Źródłem finansowania zadań będą środki własne z budżetu Gminy Czastary oraz środki pozyskane z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub z innych źródeł.
§ 3. 1. Sfinansowane w pełnej wysokości mogą być wyłącznie koszty związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych lub elementów
elewacji.
2. Przez usuwanie wyrobów zawierających azbest rozumie się ich odbiór z terenu nieruchomości, w tym
przygotowanie tych wyrobów do transportu (odpowiednie zapakowanie i oznakowanie), załadunek, transport i
przekazanie do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych.
§ 4. Wykonawcą zadania obejmującego prace określone w § 3 na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany przez Gminę Czastary w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, posiadający przewidziane prawem stosowne uprawnienia, który na zlecenie Gminy Czastary dokonywał będzie załadunku i transportu oraz
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych.
§ 5. Procedura realizacji zadania:
1) planujący usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje do Wójta Gminy Czastary z
pisemnym wnioskiem o sfinansowanie zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów
zawierających azbest. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
2) wnioski o sfinansowanie zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających
azbest kieruje się do Wójta Gminy Czastary, w terminie przez niego wyznaczonym w stosownym ogłoszeniu
opublikowanym na stronie internetowej oraz zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czastary;
3) wnioskodawca zostanie poinformowany o przyjęciu wniosku do realizacji;
4) po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy z wnioskodawcą, Wójt Gminy Czastary zleca
Wykonawcy, o którym mowa w § 4 Regulaminu, wykonanie prac określonych w § 3 Regulaminu;
5) termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem nieruchomości;
6) odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na składowisko potwierdzane
będzie kartą przekazania odpadów sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady,
drugi dla właściciela odpadu, trzeci dla Gminy Czastary.
§ 6. Dofinansowanie nie obejmuje:
1) kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, jezeli właściciciel nieruchomosci we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie;
2) kosztów poniesionych na demontaż (rozbiórkę) oraz zapakowanie wyrobów zawierających azbest;
3) kosztów związanych z zakupem i montażem nowych wyrobów w miejscu zdemontowanych;
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4) pozostałych kosztów związanych z wykonywaniem prac, w tym kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznych.
§ 7. Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Czastary dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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Załącznik
do Regulaminu
WNIOSEK
O SFINANSOWANIE WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
1. Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko .................................................................................................................................................
Adres zamieszkania...........................................................................................................................................
Dowód osobisty seria .........…. Nr …................... wydany przez …................................................................
Telefon kontaktowy ..........................................................................................................................................

2. Adres nieruchomości, z której zostanie przeprowadzone usunięcie (odbiór) i utylizacja wyrobów azbestowych:
Adres nieruchomości …....................................................................................................................................
Nr ewid. działki …......................................., obręb ….....................................................................................
Tytul prawny do nieruchomości (własność, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, inny)
...........................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko współwłaściciela …................................................................................................................

3. Zakres przewidywanych prac:
- odbiór – unieszkodliwianie zdjętych wyrobów zawierających azbest.
Rodzaj powierzchni/budynku, z którego pochodzą zdjęte wyroby azbestowe* :
- mieszkalny,
- gospodarczy,
- złożony na posesji.
Rodzaj płyt azbestowo–cementowych*: faliste, płaskie.
Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest (m2 lub Mg) ............................................ .

4. Oświadczenia:
Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Czastarach oraz firmie działającej na zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanych prac.
Data: …......................
........................................
(podpis wnioskodawcy)
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Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję ,,Regulamin sfinansowania zadań z zakresu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czastary”. Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku.
Data: …..........….......
.......................................
(podpis wnioskodawcy)
*

Zaznaczyć właściwe.

Oświadczam, że prace demontażu płyt azbestowych i usunięcie wyrobów zawierających azbest zostały
wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz.
649).
Data: …..................
…..…............................
(podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Gminę Czastary do celów realizacji
niniejszego wniosku.
Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o
uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), a zwłaszcza o prawie wglądu do danych i ich poprawiania.
Data: …..................
......................................
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1) kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
2) w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli;
3) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność, użytkowanie wieczyste bądź posiadanie samoistne należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac.

