UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Zduńska Wola
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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 400a
ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 2 i ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576 i 1747) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Zduńska Wola, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
stosuje się przepisy uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1252).
§ 3. Traci moc 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.
§ 4. 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 tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.
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Załącznik do uchwały nr ....................
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia....................2022 r.
Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Zduńska Wola
§ 1. Przedmiotem finansowania będzie zadanie ujęte w aktualizacji „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na lata 2015-2032”, przyjętej uchwałą
nr XLIV/732/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2022 r. poz. 238).
§ 2. Sfinansowane w pełnej wysokości mogą być koszty związane z demontażem, transportem
oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć
dachowych lub elementów elewacji, w tym pokryć dachowych wcześniej zdemontowanych
i składowanych na nieruchomości zlokalizowanej na terenie Miasta Zduńska Wola, wpisanej do Bazy
Azbestowej.
§ 3. Źródłem finansowania zadania określonego w § 2 będą środki budżetu Miasta Zduńska Wola
oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
§ 4. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne.
§ 5. 1. Dofinansowaniu podlega przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane w danym roku
budżetowym.
2. 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.
3. Dofinansowanie udzielane jest raz w roku, na podstawie umowy i stanowi część kosztów
poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia.
§ 6. Wykonawcą zadania określonego w § 2 na terenie Miasta Zduńska Wola będzie podmiot
wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 i 1812) działający na zlecenie Miasta Zduńska Wola, zwany dalej
„Wykonawcą”.
§ 7. 1. Osoba fizyczna planująca usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, zwana
dalej „Wnioskodawcą”, zobowiązana jest przedłożyć pisemny wniosek o dofinansowanie zadania
określonego w § 2, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu finansowania zadań z zakresu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Zduńska Wola, zwanego dalej
„Regulaminem”.
2. Informacje o trwającym naborze wniosków Prezydent Miasta Zduńska Wola podaje do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także za pośrednictwem lokalnych mediów
i portali społecznościowych.
3. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, z której usuwane będą wyroby
zawierające azbest, złożone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu;
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2) w przypadku, gdy do nieruchomości tytuł prawny posiada kilka osób lub podmiotów, zgodę
wszystkich dysponujących tytułem prawnym do nieruchomości na realizację zadania określonego
w § 2, złożoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu;
3) dokumentację fotograficzną w wersji papierowej bądź elektronicznej (płyta CD, DVD) w postaci
aktualnych, kolorowych zdjęć obiektów, na których planowany jest demontaż wyrobów
zawierających azbest lub miejsc składowania wyrobów zawierających azbest (w przypadku
zbierania już zdemontowanych wyrobów azbestowych). Zdjęcia powinny być opatrzone
dokładnym adresem oraz powinny umożliwić wizualną identyfikację obiektu lub miejsca
składowania na terenie posesji;
4) przy zmianie wyłącznie pokrycia dachowego, kopię przyjętego bez zastrzeżeń
przez Starostę Zduńskowolskiego zgłoszenia (nie dotyczy odbioru wyrobów zawierających azbest
wcześniej zdemontowanych i składowanych);
5) przy zmianie konstrukcji dachu, kopię wydanego przez Starostę Zduńskowolskiego pozwolenia
na budowę (nie dotyczy odbioru wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych
i składowanych);
6) pisemną zgodę właściciela nieruchomości na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własność/współwłasność;
7) klauzulę informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dla których
administratorem danych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola;
8) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu, tj.:
a) o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli na każdym etapie realizacji zadania
polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na przedmiotowej nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta Zduńska Wola,
b) o wyrażeniu zgody na wstęp na przedmiotową nieruchomość upoważnionym pracownikom
Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz Wykonawcy,
c) o wyrażeniu zgody/nie wyrażeniu zgody na udostępnienie Wykonawcy swoich danych
osobowych, tj. imię, nazwisko, adres i nr telefonu,
d) o potwierdzeniu, że dane zawarte we wniosku o demontaż, transport i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
e) o potwierdzeniu, że budynek, z którego zostanie zdemontowany azbest nie jest przez
Wnioskodawcę wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej;
9) inne dokumenty określone w regulaminie konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
4. Wnioski należy składać w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy
ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać za
pośrednictwem operatora pocztowego.
5. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne Prezydent Miasta Zduńska Wola wzywa Wnioskodawcę
do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
6. Wnioski, które będą zawierały niezgodne z prawdą dane będą pozostawione bez rozpoznania.
7. Wnioski prawidłowo wypełnione wraz z wymaganymi dokumentami rozpatrywane będą według
kolejności ich złożenia do Urzędu Miasta Zduńska Wola, aż do wyczerpania środków finansowych
przewidzianych na to zadanie na dany rok budżetowy w budżecie Miasta Zduńska Wola. Informacja
o pozytywnej weryfikacji wniosku zostanie pisemnie przesłana do Wnioskodawcy.
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8. Wnioski prawidłowo wypełnione wraz z wymaganymi dokumentami, które nie zostały
zakwalifikowane w danym roku z powodu limitu środków przewidzianych na ten cel w budżecie
Miasta Zduńska Wola, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru,
po uprzedniej ich aktualizacji przez Wnioskodawcę.
9. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest Wykonawca uzgadnia bezpośrednio
z Wnioskodawcą, jednakże w terminie zgodnym z ustalonym w umowie na wykonanie usługi.
10. Odbiór wyrobów zawierających azbest od Wnioskodawcy oraz ich przekazanie na legalne
składowisko odpadów niebezpiecznych potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu sporządzoną
w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzyma Miasto Zduńska Wola a drugi - odbierający
odpady.
11. Miasto Zduńska Wola dokona zapłaty należności za wykonanie prac bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy w wysokości zgodnej z postanowieniami umowy, po okazaniu dokumentu
potwierdzającego odbiór wyrobów zawierających azbest.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783 i 1846), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576 i 1747), a także ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).
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Załącznik nr 1
do Regulaminu finansowania zadań z zakresu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta Zduńska Wola
WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA DEMONTAŻ, TRANSPORT
I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
1. Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………….…................….
Adres zamieszkania………………………………………………………….......….………........…
Adres do korespondencji ………………………………………………………........……........…...
Telefon (opcjonalnie) ………….........…………….
2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania wyrobów zawierających azbest:
Ulica ………………………………….............………. Nr domu/lokalu ……………….…………
Nr ewidencyjny działki i obręb ………...........…………………
3. Rodzaj budynku objętego zmianą pokrycia dachowego ……………………….………...….....
4. Rodzaj odpadów …………………………………………………………………......……....…
(płyty azbestowo-cementowe płaskie/faliste)
5. Rodzaje prac przewidzianych do wykonania:
a) demontaż, transport i unieszkodliwianie:
- szacunkowa ilość odpadów (w m2) ..............................
b) transport i unieszkodliwianie:
- szacunkowa ilość odpadów (w m2) ..............................
(należy wpisać dane do pkt a) lub b) - w zależności od wnioskowanej usługi)
.................................................
(podpis Wnioskodawcy)
Załączniki:
1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, z której usuwane będą wyroby
zawierające azbest;
2) pisemna zgoda wszystkich dysponujących tytułem prawnym do nieruchomości na realizację
zadania;
3) dokumentacja fotograficzna;
4) kopia przyjętego bez zastrzeżeń przez Starostę Zduńskowolskiego zgłoszenia (przy zmianie
wyłącznie pokrycia dachowego);
5) kopia wydanego przez Starostę Zduńskowolskiego pozwolenia na budowę (przy zmianie
konstrukcji dachu);
6) pisemna zgoda właściciela nieruchomości na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własność/współwłasność;
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7) klauzula informacyjna (RODO) dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których
administratorem danych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola;
8) oświadczenie o:
a) wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli na każdym etapie realizacji zadania polegającego
na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na przedmiotowej nieruchomości upoważnionym
pracownikom Urzędu Miasta Zduńska Wola,
b) wyrażeniu zgody na wstęp na przedmiotową nieruchomość upoważnionym pracownikom Urzędu
Miasta Zduńska Wola oraz Wykonawcy,
c) wyrażeniu zgody/ nie wyrażeniu zgody na udostępnienie Wykonawcy swoich danych osobowych
tj. imię, nazwisko, adres i nr telefonu,
d) potwierdzające, że dane zawarte we wniosku o demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
e) potwierdzające, że budynek, z którego zostanie zdemontowany azbest nie jest przez
Wnioskodawcę wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej;
9) inne dokumenty określone w regulaminie konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą
w Zduńskiej Woli przy ul. Stefana Złotnickiego 12, tel. 43 825-02-00, e-mail:
urzad_miasta@zdunskawola.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez e-mail: iod@zdunskawola.pl bądź telefonicznie 43 825-02-82.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Zduńska Wola oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta
Zduńska Wola. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz
art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadkach wyrażenia zgody na udostępnienie danych kontaktowych
w postaci numeru telefonu.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w uchwale nr ...................... Rady Miasta
Zduńska Wola z dnia ........................ r. w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Zduńska Wola. Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom administracji publicznej lub podmiotom
działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie obowiązujących przepisów lub
innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia, a ponadto odbiorcom
danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi
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pocztowe, usługi informatyczne i inne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,
na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), tj. przez
okres 5 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres
niezbędny do realizacji wskazanego celu bądź do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada
Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan także
prawo do:
a) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
b) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona
wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.
9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y)
do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
10. Dane nie będą
profilowania.

przetwarzane

w sposób

zautomatyzowany,

w tym

również

w formie
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Załącznik nr 2
do Regulaminu finansowania zadań z zakresu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta Zduńska Wola
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO NIERUCHOMOŚCI
Ja niżej podpisany/a
...............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka/i nr ............................................. w obrębie ewidencyjnym
......................., wynikające z tytułu:
1. własności;
2. współwłasności ...............................................................................................................................
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko i adres)
..............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..............……;
3. użytkowania wieczystego1 ............................................................................................................ ;
4. trwałego zarządu1 .......................................................................................................................... ;
5. ograniczonego prawa rzeczowego1 .............................................................................................. ;
6. innego tytułu …………………………………………………………………….......……………,
wynikające z następujących dokumentów2 potwierdzających powyższe prawo do dysponowania
nieruchomością:
księga
wieczysta
nr
/
...................................................................................................

......................................
(miejscowość, data)

inny

dokument:

......................................................
(podpis Wnioskodawcy)

1

Należy wskazać właściciela nieruchomości.

2

Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością.
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Załącznik nr 3
do Regulaminu finansowania zadań z zakresu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta Zduńska Wola
ZGODA WSZYSTKICH DYSPONUJĄCYCH TYTUŁEM PRAWNYM
DO NIERUCHOMOŚCI NA REALIZACJĘ ZADANIA
My niżej podpisani, którzy jesteśmy ..................................... nieruchomości stanowiącej działkę
numer................................, obręb ewidencyjny................... w miejscowości............................................
przy ulicy............................. numer.......................... oświadczamy, że dobrowolnie wyrażamy zgodę
na realizację zadania polegającego na:
a) demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu*,
b) transporcie i unieszkodliwianiu*
wyrobów zawierających azbest znajdujących się na ww. terenie.
Powyższe zadania powierzamy do realizacji osobie:
....................................................................................
(proszę podać imię i nazwisko)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
(czytelne podpisy wszystkich właścicieli)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
do Regulaminu finansowania zadań z zakresu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta Zduńska Wola
Imię, nazwisko i adres
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Dotyczy nieruchomości położonej:
...........................................................
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a,
1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli na każdym etapie realizacji zadania polegającego
na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na przedmiotowej nieruchomości upoważnionym
pracownikom Urzędu Miasta Zduńska Wola.
2. Wyrażam zgodę na wstęp na przedmiotową nieruchomość upoważnionym pracownikom Urzędu
Miasta Zduńska Wola oraz Wykonawcy.
3. Wyrażam zgodę*/ nie wyrażam zgody* na udostępnienie Wykonawcy moich danych osobowych
tj. imię, nazwisko, adres i nr telefonu.
4. Potwierdzam, że dane zawarte we wniosku o demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
5. Potwierdzam, że budynek, z którego zostanie zdemontowany azbest nie jest przeze mnie
wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.
....................................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta Zduńska Wola.
....................................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
* niewłaściwe skreślić
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