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UCHWAŁA NR XIX/97/16
RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1890), w związku z art. 403 ust. 2, 4-6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r, poz. 672) w związku
z uchwałą nr XVIII/90/16 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kocierzew Południowy na lata 20162032”, Rada Gminy Kocierzew Południowy uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się „Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zatwierdza się wzór wniosku o sfinansowanie zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu
wyrobów zawierających azbest, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Trakul
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/97/16
Rady Gminy Kocierzew Południowy
z dnia 22 czerwca 2016 r.
REGULAMIN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU
I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY
§ 1. Przedmiotem finansowania będą zadania ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Kocierzew Południowy na lata 2016-2032” przyjętym uchwałą nr XVIII/90/16 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Kocierzew Południowy, których właścicielem są osoby fizyczne
oraz osoby prawne.
§ 2. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z załadunkiem (odpowiednio
zapakowanego odpadu), transportem oraz unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.
§ 3. Źródłem finansowania zadań będą środki własne z budżetu Gminy Kocierzew Południowy oraz środki
pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub z innych źródeł.
§ 4. Wykonawcą zadań obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy będzie podmiot wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który na
zlecenie Gminy Kocierzew Południowy dokonywać będzie załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych.
§ 5. Procedura realizacji zadania:
1) planujący usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje do
Wójta Gminy Kocierzew Południowy z wnioskiem o sfinansowanie działań wskazanych w § 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego uchwały;
2) wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o przyjęciu wniosku do realizacji;
3) realizacja zadania obejmuje czynności wymienione w § 2;
4) termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wyłonionej firmy z właścicielem
nieruchomości;
5) odbiór azbestu i wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko
odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadów, sporządzoną w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla właściciela odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla
Gminy Kocierzew Południowy);
6) wnioski, które nie zostały zakwalifikowane w danym roku z powodu limitu środków, o których mowa w § 3,
będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru, po uprzedniej ich aktualizacji.
§ 6. Od procedury kwalifikowania wniosków i przyznawania dofinansowania nie przysługuje tryb odwoławczy.
§ 7. Wnioskodawcy, którego wniosek nie został zatwierdzony do realizacji, nie przysługuje z tego tytułu
żadne roszczenie wobec Gminy Kocierzew Południowy.
§ 8. Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, jeżeli Wnioskujący we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi ich usunięcie
i unieszkodliwienie, jak też prac wykraczających poza zakres umowy.
§ 9. Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Kocierzew Południowy dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub z innych
źródeł.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/97/16
Rady Gminy Kocierzew Południowy
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Kocierzew Południowy, dnia ...........................
Wnioskodawca
.......................................................................
.......................................................................
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
Wójt Gminy Kocierzew Południowy
Adres/siedziba ..............................................
.......................................................................
Telefon ..........................................................
WNIOSEK O SFINANSOWANIE ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA USUNIĘCIU
I UNIESZKODLIWIENIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
1. Określenie nieruchomości, na której ma być wykonane wnioskowane przedsięwzięcie:
Adres posesji: ...........................................................................................................................................................
Numer ewidencyjny działki: ....................................................................................................................................
Obręb ewidencyjny: .................................................................................................................................................
Tytuł prawny do nieruchomości (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty) ............................................................................................................................................................................
2. Charakterystyka odpadu:
Odpad zawierający azbest pochodzi z demontażu:
- pokryć dachowych/elewacji*,
- budynku mieszkalnego/gospodarczego/innego*.
Ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia w m2 ………………………………. m2.
Rodzaj odpadów zawierających azbest: płyty faliste/płyty płaskie*.

——————————
* Niepotrzebne skreślić.
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Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kocierzew Południowy.
2. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
3. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom urzędu gminy w Kocierzewie Południowym oraz firmie działającej na zlecenie gminy 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 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.).
5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli na każdym etapie realizacji zadania polegającego na usuwaniu odpadów zawierających azbest.
6. Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością.

.............................................................
(podpis wnioskodawcy)

