
UCHWAhA NR XV/112/2016
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztow usuwania i unieszkodliwiania wyrobow
zawierajqcych azbest z terenu gminy Ostrowek

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w zwi^zku z art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) w zwia^zku z uchwalq. Nr 111/17/10 Rady Gminy
Ostrowek z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyj^cia Programu usuwania azbestu z terenu Gminy
Ostrowek, uchwala si?, co nastejDuje:

§ 1. Przyjmuje si$ „ Regulamin dofinansowania kosztow usuwania i unieszkodliwiania wyrobow
zawieraja^cych azbest z terenu gminy Ostrowek" stanowiajzy zala^cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanic uchwaJy powierza si$ Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzieniku Urz^dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodniczacy Rady

I/\AAA-
AndrzefWojev oda
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Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XV/112/2016

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 30 czerwca 2016 r.

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTOW USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA
WYROBOW ZAWIERAJ^CYCH AZBEST Z TERENU GMINY OSTROWEK

§ 1. 1. Regulamin okresla zasady przyznawania dotacji celowej w ramach realizacji zadania
polegaja^cego na usuni^ciu i unieszkodliwieniu wyrobow zawieraja^cych azbest z terenu gminy Ostrowek.

2. Udzielenie dotacji celowej ma na celu wspomaganie zatozeri uj^tych w ,,Programie usuwania
azbestu z terenu Gminy Ostrowek", ktorego nadrz^dnym celem jest eliminacja czynnikow powoduj^cych
negatywne skutki zdrowotne u mieszkaricow oraz likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na
srodowisko.

§ 2. Dofmansowaniu podlegajq. koszty realizacji przedsi^wziqc zwia_zanych z usuwaniem
i unieszkodliwieniem wyrobow zawieraja^cych azbest z nieruchomosci polozonych w granicach
administracyjnych Gminy Ostrowek, polegajajse na:

1) demontazu wyrobow zawieraja^cych azbest;

2) przygotowaniu do transportu i transporcie wyrobow zawieraja^cych azbest do miejsca
unieszkodliwienia;

3) unieszkodliwieniu poprzez skladowanie wyrobow zawierajacych azbest na skfadowisku odpadow
niebezpiecznych.

§3. Dotacji na dofmansowanie kosztow inwestycji sluza^cych ochronie srodowiska, o ktorych mowa
w § 2 moga^uzyskac w pelnej wysokosci podmioty realizuja^ce te przedsi^wzi^cia, tj.:

1) podmioty niezaliczane do sektora finansow publicznych, w szczegolnosci:

a) osoby fizyczne,

b) wspolnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsi^biorcy;

2) jednostki sektora finansow publicznych beji^ce gminnymi osobami prawnymi.

§ 4. Zrodtem fmansowania zadari b^da^ srodki wtasne z budzetu Gminy Ostrowek oraz srodki
pozyskane z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi lub z innych
zrodel.

§ 5. Ogolna kwota przeznaczona na finansowanie zadari z zakresu usuwania i unieszkodliwiania
wyrobow zawierajacych azbest okreslona be^dzie na kazdy rok w budzecie Gminy Ostrowek.

§ 6. Wykonawca^ zadari obejmuja^cych usuwanie i unieszkodliwianie wyrobow zawierajacych azbest
na terenie gminy Ostrowek b^dzie podmiot wyloniony z zastosowaniem obowia_zuja.cych przepisow
w tym zakresie.

§ 7. 1. Planuja^cy usuni^cie i unieszkodliwienie wyrobow zawierajacych azbest z nieruchomosci
wyst^puje z wnioskiem do Wojta Gminy Ostrowek, ktorego wzor stanowi zala^cznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
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2. Wnioski nalezy skladac w terminie do 29 lipca 2016 r., a w latach nast^pnych do 30 kwietnia
danego roku. W przypadku przekroczenia srodkow fmansowych przewidzianych na dany rok budzetowy
w budzecie Gminy Ostrowek, wnioski rozpatrywane b^da^ wedlug kolejnosci zlozenia w siedzibie Urzedu
Gminy w Ostrowku.

4. W przypadku stwierdzenia uchybieii formalnoprawnych lub innych wad we wniosku o otrzymanie
dotacji, wzy wa si$ Wnioskodawc^ do ich usunie.cia w terminie 7 dni od dnia dor^czania wezwania.

5. Wnioski prawidlowo wypemione zlozone wraz z wymaganymi dokumentami okreslonymi
w niniejszym paragrafie, ktore nie zostary zakwalifikowane w danym roku z powodu limitu srodkow,
o ktorych mowa w § 5, b^dq. rozpatrywane w pierwszej kolejnosci przy ponownym ogloszeniu naboru,
po uprzedniej ich aktualizacji.

6. Od procedury kwalifikowania wnioskow i przyznawania dofmansowania nie przysluguje tryb
odwolawczy.

7. Wnioskodawcy, ktorego wniosek nie zostal zatwierdzony do realizacji, nie przysluguje z tego tyrulu
zadne roszczenie wobec Gminy Ostrowek.

8. Termin wykonania prac wskazanych w umowie b^dzie kazdorazowo ustalany pomiedzy
przedstawicielem Wykonawcy a Wnioskuja^cym o ich dofinansowanie do Gminy Ostrowek.

9. UsuniejCie wyrobow zawieraja^cych azbest z nieruchomosci oraz ich przekazanie na sktadowisko
odpadow niebezpiecznych zostanie potwierdzone protokolem odbioru odpadu oraz karta. przekazania
odpadu wydana^przez Wykonawc?, o ktorym mowa w § 6 niniejszego regulaminu.

§ 8. Gmina Ostrowek zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

§ 9. Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztow demontazu, usuwania i unieszkodliwiania wyrobow
zawieraja^cych azbest, jezeli Wnioskuja^cy we wlasnym zakresie zlecil uprawnionemu podmiotowi ich
usuni^cie i unieszkodliwienie, jak tez prac wykraczajqcych poza zakres umowy.

PrzewodniWiacyRa'dy
in I

A n drzej fWojewoda
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Zat^cznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK O DEMONTAZ I USUNI^CIE WYROBOW ZAWIERAJ^CYCH
AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOSCI ORAZ SFINANSOWANIE TEJ USLUGI

, dnia

Wnioskodawca

i nazwisko wlasciciela nieruchomosci)

Wojt Gminy Ostrowek

Adres/siedziba ..

Telefon

1 . Okreslenie nieruchomosci, na ktorcj ma bye wykonane \\nioskowanc pr/cdsic_wzic_cie:

Adres:

Numer ewidencyjny dzialki: , obr?b:

TytuJ prawa do nieruchomosci (wlasciciel, wspohvlasciciel, uzytkownik wieczysty,
wspoluzytkownik

2. Rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramaeh dofmansowania:
(wlasciwe zaznaczyc znakiem X)

n Dcmontaz:

n budynek mieszkalny/budynek gospodarczy/inny*

- ilosc azbestu; m2

- rodzaj azbestu: pfyty faliste/plyty plaskie*

- planowany termin demontazu**:

n Usunigcie odpadow wczesniei zdjqtvch 7 obiektow i sktadowanvch na nieruchomosci fodpadv
luzcm):

- ilosc azbestu: m2

- rodzaj azbestu: pfyty faliste/plyty plaskie*

* wtasciwe podkreslic

** nie moze bye pozniej niz do dnia z uwagi na dofmansowanic zadania ze
srodkow Wojewodzkicgo Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi

Oswiadczenia:

1. Oswiadczam, ze dane zawarte we wniosku sa^zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Zobowiazuje^ si? do umozliwicnia upowaznionym pracownikom Urz^du Gminy w Ostrowku oraz
firmie dzialajacej na zlecenie Gminy wst^pu na przedmiotowa^ nieruchomosc w cclu podj^cia dzialan
zwiazanych z realizacja^wnioskowanych prac.
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3. Wyrazam zgodi? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu
realizacji zadania usuwania wyrobow zawierajacych azbest, zgodnie z ustawa^ z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

(podpis wnioskodawcy)

Przewodnfczac

A n dri woda
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