ZARZĄDZENIE NR 78.2015
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Na podstawie § 10 rozporządzenia 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) oraz § 4 i § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z 2010 r. Nr 162,
poz. 1089) i uchwały Nr V/32/07 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 kwietnia 2007r. w
sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest, zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam “Regulamin pomocy mieszkańcom gminy w usuwaniu wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi
Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Referatu

Gospodarki

Komunalnej,

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze
Cerkiewne.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78.2015
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 24 listopada 2015 roku

Regulamin pomocy mieszkańcom gminy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na
terenie Gminy Dubicze Cerkiewne na 2016 rok

§ 1. ZAKRES ZADANIA
1. Pomoc Gminy Dubicze Cerkiewne polega na demontażu, załadunku, transporcie i
unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy
Dubicze Cerkiewne.
2. Powyższe prace realizowane będą przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Gminę Dubicze
Cerkiewne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia
dachowego.
§ 2. PODMIOTY OBJĘTE POMOCĄ
1. O pomoc ubiegać się mogą właściciele/zarządcy budynków zlokalizowanych na terenie Gminy
Dubicze Cerkiewne, będący osobami fizycznymi (nieprowadzącymi działalności gospodarczej),
wspólnotami mieszkaniowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi.
2. Pomoc nie obejmuje przedsiębiorców.
3. Pomoc nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez podmioty wymienione w pkt 1, które
zdemontowały wyroby zawierające azbest i przekazały do unieszkodliwienia na składowisko
odpadów.
§ 3. WYSOKOŚĆ POMOCY
1. Gminy Dubicze Cerkiewne pokrywa 100% kosztów objętych zakresem zadania.
2. Pomoc w danym roku realizowana jest do wysokości środków finansowych uzyskanych ten cel
ze źródeł zewnętrznych.
§ 4. PROCEDURA REALIZACJI POMOCY
1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie, o którym mowa w § 1 jest złożenie
pisemnego wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne (formularz wniosku
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).
2. Wnioski przyjmowane będą do 20.01.2016r. Prace polegające na demontażu, załadunku,
transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest realizowane będą w 2016 roku.
3. Do wniosku należy dołączyć:

•

kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku
posiadania innego tytułu prawnego, niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy
dołączyć zgodę właściciela nieruchomości, w przypadku budynku do którego prawo
własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich, pozostałych właścicieli na
realizację zadania),

•

kserokopię “Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wytworzenia”
zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 3 do Rozporządzenie Ministra Gospodarki z
dnia 13 grudnia 2010r. 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. Nr 8, poz. 31),

•

kserokopię “Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest” zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 1 do Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.
Nr 71, poz. 649 oraz z 2010r. Nr 162, poz. 1089),

•

kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie w Starostwie Powiatowym realizacji
zadania, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w przypadku gdy jest wymagane,

•

kserokopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego azbest o prawidłowym wykonaniu
prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów
technicznych i sanitarnych (dopuszcza się złożenie oświadczenia przez właściciela
nieruchomości o prawidłowym wykonaniu zadania przez firmę świadczącą usługę
demontażu pokrycia dachowego) lub w przypadku, gdy wyrób zawierający azbest został
zdemontowany przed dniem 28 listopada 1998 r. tj. przed wejściem w życie rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego
użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 1998 r. Nr
138, poz. 895 z późn. zm.) - oświadczenie lub w przypadku gdy, wyroby zawierające azbest
składowane na nieruchomości został zakupione przed dniem 28 marca 1999 r. to jest przed
wejściem w życie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 1997 r. Nr 101, poz. 628) i do chwili obecnej nie
zostały wykorzystane –oświadczenie.

4. Pomoc przyznawana jest podmiotom określonym w § 2, które złożą kompletny wniosek do
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne.
5. Demontażu i odbioru odpadów dokonuje podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z
przepisami Prawo zamówień publicznych, z którym Gmina Dubicze Cerkiewne zawiera stosowną
umowę.

6. Podmiot o którym mowa w pkt 4 otrzymuje kserokopię wniosku zakwalifikowanego do
otrzymania pomocy i ustala we własnym zakresie z każdym z wnioskodawców harmonogram i
termin wykonania prac na danej nieruchomości.
7. Podmiot wyłoniony w ramach przetargu publicznego wystawia kartę przekazania odpadów oraz
obciąża kosztami wykonania zadania Gminę Dubicze Cerkiewne.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski

Załącznik nr 1 do Regulaminu
pomocy mieszkańcom gminy w usuwaniu
wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Dubicze Cerkiewne na 2016 rok

Dubicze Cerkiewne,. …………………………
………………………………………
imie i nazwisko / nazwa inwestora

….......................................................
adres

….......................................................
nr telefonu kontaktowego

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 65
Dubicze Cerkiewne

WNIOSEK
o udzielenie pomocy mieszkańcom gminy Dubicze Cerkiewne na usuwanie z obiektów
budowlanych wyrobów zawierających azbest.
Zwracam się z prośbą o demontaż, odbiór i utylizację wyrobów budowlanych zwierających
azbest.
Wyroby znajdują się na posesji ( podać adres) :…………………………………………….......
Zwracam się z prośbą o odbiór i utylizację zdemontowanych wyrobów budowlanych
zwierajacych azbest.
Wyroby znajduja sie na posesji ( podać adres) :…………………………………………….......
(zaznaczyć własciwy kwadrat)

Rodzaj wyrobów ...................................................................................................................................
Ilość wyrobów :
budynek mieszkalny…..........................w ilości ......................m2
budynek gospodarczy…..........................w ilości ..................... m2
budynek ..................................................w ilości .................... m2
Zapoznałem sie z treścią Regulaminu i akceptuję określone w nim warunki udzielania pomocy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

………………………………………

(czytelny podpis składającego wniosek)
Załączniki:
1. Kserokopia “Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wytworzenia” zgodnie ze wzorem będącym
załącznikiem nr 3 do Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. 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. Nr 8, poz. 31).
2. Kserokopia “Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zgodnie ze
wzorem będącym załącznikiem nr 1 do Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649oraz z 2010r. Nr 162, poz. 1089).
3.Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki lub zgody właściciela na realizację
zadania.
4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w
przypadku, gdy jest to wymagane,
5. Kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego azbest o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych dostarczona w terminie
wskazanym przez Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne (Dopuszcza sie złożenie oświadczenia przez właściciela
nieruchomości o prawidłowym wykonaniu zadania przez firmę świadczącą usługę demontażu pokrycia dachowego
(dotyczy osób składajacych wniosek o odbiór i utylizację)) lub
w przypadku, gdy wyrób zawierający azbest został zdemontowany przed dniem 28 listopada 1998 r. to jest przed
wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego
użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 1998 r. Nr 138, poz. 895 z późn. zm.) oświadczenie lub
w przypadku gdy, wyroby zawierające azbest składowane na nieruchomości został zakupione przed dniem 28 marca
1999 r. to jest przed wejściem w życie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 1997 r. Nr 101, poz. 628) i do chwili obecnej nie zostały wykorzystane –
oświadczenie.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski

