UCHWAŁA NR XIX/162/16
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Zduńska Wola dla osób fizycznych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) i art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2
i ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
i 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478,
774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936 i 2278) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Zduńska Wola dla osób fizycznych, zgodnie z brzmieniem załącznika
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich
i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady
Miasta Zduńska Wola
Witold Gwiazda
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Załącznik do uchwały nr XIX/162/16
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 26 lutego 2016 r.
Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Zduńska Wola dla osób fizycznych
§ 1. Przedmiotem finansowania będą zadania ujęte w „programie usuwania wyrobów
zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na lata 2015-2032”, przyjętym uchwałą
nr VIII/62/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 maja 2015 r., dotyczące nieruchomości, których
właścicielami są osoby fizyczne.
§ 2. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny
do nieruchomości, zlokalizowanej na terenie Miasta Zduńska Wola, na której zamierzają zrealizować
przedmiotowe przedsięwzięcie, i która wpisana jest do „programu usuwania wyrobów zawierających
azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na lata 2015-2032”.
§ 3. Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Miasta Zduńska Wola.
§ 4. Sfinansowane w pełnej wysokości mogą być koszty związane z demontażem, zbieraniem,
transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany
pokryć dachowych lub elementów elewacji.
§ 5. Wykonawcą zadania określonego w § 4 na terenie Miasta Zduńska Wola będzie podmiot
wybrany w trybie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), działający na zlecenie Miasta Zduńska Wola.
§ 6. 1. Osoba planująca usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, zwana dalej
„Wnioskodawcą”, zobowiązana jest przedłożyć pisemny wniosek o dofinansowanie zadań wskazanych
w § 4, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
2. Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków
o dofinansowanie, określając termin składania wniosków.
3. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt własności nieruchomości
lub wyciąg z ksiąg wieczystych), z której usuwane będą wyroby zawierające azbest;
2) w przypadku, gdy do obiektu budowlanego tytuł prawny posiada kilka osób lub podmiotów, zgodę
wszystkich uprawnionych na wykonanie prac wskazanych w § 4;
3) przy zmianie wyłącznie pokrycia dachowego, kopię przyjętego bez zastrzeżeń
przez Starostę Zduńskowolskiego zgłoszenia złożonego w terminie nie później niż na 30 dni
przed planowanym rozpoczęciem prac;
4) przy zmianie konstrukcji dachu, kopię wydanego przez Starostę Zduńskowolskiego pozwolenia
na budowę;
5) pisemną zgodę właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własność;
6) inne dokumenty określone w regulaminie konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
4. Wnioski
należy
składać
w
kancelarii
Urzędu
Miasta
Zduńska
Wola
przy ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, w godzinach pracy Urzędu, osobiście
lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Wnioski są rozpatrywane według kolejności
zgłoszeń.
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5. Odpowiednia komórka Urzędu Miasta Zduńska Wola dokona sprawdzenia wniosków
pod względem formalnym i może wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie
14 dni od dnia złożenia wniosku (za datę złożenia uznaje się datę wpływu wniosku).
W przypadku nie uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, wniosek pozostanie bez rozpoznania.
6. Wszystkie wnioski, które będą zawierały niezgodne z prawdą dane będą odrzucone.
7. Zawarcie umowy o udzielenie dofinansowania następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku.
8. Decyzję o zawarciu umowy o udzielenie dofinansowania podejmuje Prezydent Miasta.
9. Realizacja zadań objętych dofinansowaniem odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej
przez Miasto Zduńska Wola z wykonawcą wyłonionym zgodnie z postanowieniem § 5.
10. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest wykonawca uzgadnia z Wnioskodawcą,
zgodnie z umową podpisaną z Miastem Zduńska Wola.
11. Odbiór wyrobów zawierających azbest od Wnioskodawcy oraz ich przekazanie
na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu
sporządzoną w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wnioskodawca, drugi - odbierający
odpady, trzeci - Miasto Zduńska Wola.
12. Miasto Zduńska Wola dokona zapłaty należności za wykonanie prac bezpośrednio na rzecz
wykonawcy w wysokości zgodnej z postanowieniem umowy, po okazaniu dokumentu
potwierdzającego odbiór wyrobów zawierających azbest.
§ 7. 1. Sfinansowanie zadań wskazanych w § 4 uzależnione jest od uzyskania
przez Miasto Zduńska Wola dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2. Nieuzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest nie stanowi podstawy
do kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania.
3. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w danym roku
budżetowym.
4. Dofinansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów związanych z:
1) zakupem i montażem elementów budowlanych zastępujących zdemontowane wyroby zawierające
azbest oraz kosztów sporządzenia dokumentacji technicznej;
2) demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
jeżeli Wnioskodawca we własnym zakresie zlecił ich wykonanie uprawnionemu podmiotowi.
§ 8. Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo, na podstawie umowy i stanowi refundację części
kosztów poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia.
§ 9. 1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów regulaminu pełni Prezydent
Miasta.
2. W sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), a także ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
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Załącznik
do regulaminu finansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Zduńska Wola dla osób fizycznych

Zduńska Wola, dnia …………… r.

Prezydent Miasta Zduńska Wola
WNIOSEK
o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
1. Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania………………………………………………………………………
Adres do korespondencji ………………………………………………………………...
Telefon ………………………. Tytuł prawny do nieruchomości ……………………….
2. Określenie nieruchomości, na której mają być wykonane prace przewidziane do dofinansowania:
…………………………………………………………………………………………......................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr ewid. gruntów)
3. Rodzaj budynku objętego zmianą pokrycia dachowego ………………………………….
4. Rodzaj odpadów …………………………………………………………………………
(płyty azbestowo-cementowo płaskie/faliste)
5. Szacunkowa ilość odpadów (w m2) do demontażu, transportu i unieszkodliwiania …………
6. Szacunkowa ilość odpadów (w m2) do transportu i unieszkodliwiania:………………………
7. Przewidywany termin realizacji zadania od dnia…………… do dnia ………………….…...
Oświadczenia:
1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
3. Zobowiązuje się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta Zduńska Wola
oraz wykonawcy działającemu na zlecenie Miasta wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu
podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanych prac.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu
realizacji zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).
........................................
(podpis Wnioskodawcy)
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Załączniki:
1) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt własności nieruchomości
lub wyciąg z ksiąg wieczystych), z której usuwane będą wyroby zawierające azbest;
2) w przypadku, gdy do obiektu budowlanego tytuł prawny posiada kilka osób lub podmiotów, zgoda
wszystkich uprawnionych na wykonanie prac wskazanych w § 4 regulaminu finansowania zadań
z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Zduńska Wola dla osób
fizycznych;
3) przy zmianie wyłącznie pokrycia dachowego, kopia przyjętego bez zastrzeżeń przez Starostę
Zduńskowolskiego zgłoszenia złożonego w terminie nie później niż na 30 dni przed planowanym
rozpoczęciem prac;
4) przy zmianie konstrukcji dachu, kopia wydanego przez Starostę Zduńskowolskiego pozwolenia
na budowę;
5) pisemna zgoda właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własność;
6) inne dokumenty określone w regulaminie konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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