UCHWAŁA Nr XVI/124/07
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej robót niezbędnych do unieszkodliwiania odpadów
azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji
zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych położonych na trenie
miasta i gminy Zdzieszowice
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.
Nr 48, poz. 327) oraz art. 406 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249,
poz. 1832; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr
147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 191, poz. 1374) Rada Miejska w
Zdzieszowicach uchwala regulamin dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej robót niezbędnych do unieszkodliwienia odpadów
azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji
zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie
miasta i gminy Zdzieszowice w brzmieniu:
§1.1. Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przekazuje się na dofinansowanie robót niezbędnych do unieszkodliwiania odpadów
azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji
zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
2. Dofinansowanie przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji
zawierających azbest mogą uzyskać osoby fizyczne i prawne będące właścicielami budynków
lub posiadające inny tytuł prawny uprawniający do dysponowania budynkami mieszkalnymi
lub gospodarczymi w rozumieniu przepisów dotyczących prawa budowlanego.
3. Dofinansowanie na w/w prace można uzyskać tylko jeden raz.
4. Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazywane
są w formie dofinansowania po zakończeniu całości zadania.
§ 2. 1. Dofinansowanie obejmuje pokrycie w części kosztów robót niezbędnych do
unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych z wymiany lub likwidacji pokryć
dachowych lub elewacji tj.:
a) rozebrania pokrycia dachowego lub elewacji;
b) zabezpieczenie odpadu;
c) załadunek, transport, unieszkodliwienie odpadu.
2.
Dofinansowanie wynosi 30 % kosztów robót wymienionych w ust. 1 lecz nie więcej
niż 3.000 zł, niezależnie od ilości posiadanych budynków.

3.
Dofinansowaniem objęte będą zadania realizowane po dniu wejścia w życie
niniejszego regulaminu.
§ 3. 1. Prace o których mowa w § 2 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający
zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest
wytwarzanymi w wyniku prowadzenia na terenie gminy prac remontowo budowlanych
(decyzja Starosty Krapkowickiego).
§ 4. 1. Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć wniosek według wzoru
określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu w Urzędzie Miejskim w Sekretariacie pokój nr
B 10.
§ 5. 1. Do wniosku o którym mowa w § 4 należy dołączyć również:
a) odpis aktu notarialnego lub wypis z ksiąg wieczystych;
b) oryginał faktury, kartę przekazania odpadu;
c) kserokopie zgłoszenia robót do Wydział Budownictwa i Architektury, Starostwo
Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice;
d)

zgłoszenie zakończenia prac demontażowych pokryć dachowych/elewacji
zawierających azbest i przygotowaniu odpadów zawierających azbest do odbioru Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 6. 1. Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane według kolejności złożenia
kompletnych wniosków, po ich kwalifikacji w miarę posiadanych środków Funduszu.
2. Z osobami, którym przyznano dotację, zostanie spisana umowa cywilnoprawna w
trybie przepisów Kodeksu Cywilnego.
3.
Warunkiem podpisania umowy jest protokolarne stwierdzenie wykonania prac według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu.
§ 7. Wypłata dofinansowania dokonywana będzie w kasie Urzędu Miasta lub na
wskazany rachunek bankowy.
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

przewodnio:

Załącznik nr 1 do Regulaminu dofinansowania
z GFOSiGW robót niezbędnych do unieszkodliwiania
odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub
likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających
azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych na
terenie miasta i gminy Zdzieszowice

Zdzieszowice, dnia
WNIOSEK
o dofinansowanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy
likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z
terenu miasta i gminy Zdzieszowice, stanowiących własność osób fizycznych, nie
będących przedsiębiorcami.
1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko............................................................................................................................
Adres zamieszkania.................... .................................................................................................
Telefon
kontaktowy......................................................................................................................

2. Adres budynku mieszkalnego/gospodarczego* gdzie przeprowadzony będzie demontaż
pokrycia dachowego/elewacji* zawierających azbest

3. Opis demontowanego pokrycia dachowego / elewacji*
•

wielkość powierzchni przeznaczonej do demontażu
2

2

a/* pokrycie dachowe................................ /m l b/* elewacja......................................../m“/
* rodzaj zastosowanych płyt (faliste, płaskie)..........................................................................
■ przewidywana waga demontowanych odpadów zawierających azbest....................... /Mg/

4. Termin prowadzenia prac demontażowych pokrycia dachowego / elewacji*
rozpoczęcia

zakończenia

Załącznik nr 2 do Regulaminu dofinansowania
z GFOSiGW robót niezbędnych do unieszkodliwiania
odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub
likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających
azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych na
terenie miasta i gminy Zdzieszowice

Zdzieszowice, dnia
ZGŁOSZENIE
zakończenia prac demontażowych pokryć dachowych /elewacji* zawierających azbest
i przygotowaniu odpadów zawierających azbest do odbioru
1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko.......................................................................................................................
Adres zamieszkania..................................................................................................................
2. Adres budynku mieszkalnego /gospodarczego* gdzie przeprowadzono demontaż
pokrycia dachowego/elewacji*zawierających azbest

3. Opis zdemontowanego pokrycia dachowego / elewacji*
■ wielkość powierzchni zdemontowanej :
a/* pokrycie dachowe............................... /m /
9

b/* elewacja.......................................... /m /
■ rodzaj zastosowanych płyt (faliste, płaskie)..........................................................................
■ określenie wagi zdemontowanych odpadów zawierających azbest.............................. /Mg/
4.

Określenie

sposobu

przygotowania

5. Miejsce i termin odbioru odpadów

6. Wykaz załączników :

odpadów

do

odbioru

i

transportu

Załącznik nr 3 do Regulaminu dofinansowania
z GFOSiGW robót niezbędnych do unieszkodliwiania
odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub
likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających
azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych na
terenie miasta i gminy Zdzieszowice

Zdzieszowice, dnia
PROTOKÓŁ
stwierdzenia demontażu - likwidacji pokrycia dachowego /elewacji* zawierających
azbest z budynku mieszkalnego/gospodarczego położonego na terenie gminy
Zdzieszowice oraz przygotowaniu odpadów do odbioru
1. W wyniku przeprowadzonej wizji w dniu.............................................Komisja Urzędu
Miejskiego w składzie:
1 ................................................ ...........................................................................................

2 ...........................................................................................................................................

w obecności:
o

J ....................................................................

4....................................................................................................................
stwierdziła, że zgodnie ze zgłoszeniem z dnia......................................................................
2

dokonano demontażu pokrycia dachowego* o pow.........................................m , elewacji * o
pow..........................m? — budynku mieszkalnego/gospodarczego * zawierających azbest,
położonego w ............................................... przy ul..............................................................
stanowiącego własność Pana/Pani*
2. Wytworzone odpady zostały prawidłowo/nieprawidłowo * przygotowane do odbioru i
transportu na miejsce składowania, tj.....................................................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano

