UCHWAŁA NR XXXI.230.2018
RADY GMINY RĘCZNO
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Ręczno
Na podstawie art. 403 ust. 2 i 4-5 w zw. z art. 400 a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180 i 2290 oraz
z 2018 r. poz. 9), Rada Gminy Ręczno uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Ręczno w brzmieniu określonym poprzez załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Wzór wniosku do regulaminu stanowi załącznik nr 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ręczno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Mirosław Zawada
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI.230.2018
Rady Gminy Ręczno
z dnia 22 marca 2018 r.
REGULAMIN DOFINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA
I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RĘCZNO
§ 1. 1. Ustala się zasady przyznawania dotacji celowej w ramach realizacji zadania polegającego usunięciu
i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ręczno.
2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się podmioty wskazane
w art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska będące właścicielami/współwłaścicielami bądź użytkownikami
wieczystymi nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.
§ 2. 1. Dofinansowaniu
podlegają
koszty
realizacji
i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych, polegające na:

przedsięwzięć

związanych

z usuwaniem

1) demontażu wyrobów zawierających azbest;
2) przygotowaniu do transportu i transporcie wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia;
3) unieszkodliwieniu poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów
niebezpiecznych.
2. Źródłem finansowania przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, będą środki własne pochodzące z budżetu
Gminy Ręczno oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.
3. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, będzie
określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
§ 3. Wykonawcą zadań obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie
gminy Ręczno będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, posiadający przewidziane
prawem stosowne uprawnienia, działający na zlecenie Gminy Ręczno.
§ 4. 1. Planujący usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje
z wnioskiem do Wójta Gminy Ręczno.
2. Warunkiem ubiegania się o otrzymanie dotacji będzie:
1) prawidłowo wypełniony wniosek;
2) ujęcie wyrobów zawierających azbest w inwentaryzacji sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będą usuwane wyroby zawierające azbest;
2) kserokopię dokumentacji zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn.zm.).
4. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.
5. Wnioski nie spełniające wymogów określonych w ust. 2 i 4, bądź też, do których nie załączono
dokumentów, wymienionych w ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do
usunięcia braków.
§ 5. Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Ręczno dofinansowania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI.230.2018
Rady Gminy Ręczno
z dnia 22 marca 2018 r.
………………………, dnia.............................................
Wnioskodawca ...............................................................

Wójt Gminy Ręczno

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
Adres/siedziba ...............................................................
Telefon ..........................................................................
WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ SFINANSOWANIE TEJ USŁUGI
1. Określenie nieruchomości, na której ma być wykonane wnioskowane przedsięwzięcie:
Adres: ..............................................................................................................................................................
Numer ewidencyjny działki: ....................................................................., obręb: .........................................
Tytuł prawa do nieruchomości (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik
wieczysty)
..................................................................................................................................................................
2. Rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach dofinansowania:(właściwe zaznaczyć znakiem x)
□ Demontaż:
□ budynek mieszkalny:
- ilość azbestu: ....................................

□ budynek gospodarczy/inny*
m2

- ilość azbestu: .................................... m2

- rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie*

- rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie*

- planowany termin demontażu**:

- planowany termin demontażu**:

...................................................

.....................................................

□ Usunięcie odpadów wcześniej zdjętych z obiektów i składowanych na nieruchomości (odpady luzem):
- ilość azbestu:..................... m2

- rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie*

——————————
* Niepotrzebne skreślić.
** Nie może być później niż do dnia …………......... r. z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Oświadczenia:
1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w oraz firmie działającej na
zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań związanych z realizacją
wnioskowanych prac.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu realizacji zadania
usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
............................................
(podpis wnioskodawcy)
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