
liCHWALA NR XV1/114/2016
RADY GMINY OSTROWEK

7 dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie Regulaminu dofinansowania kos/.tow usuwania i unieszkodliwiania wyrohow
zawierajqcych a/best z terenu gminy Ostrowek

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. ! ustawy / dnia 8 marca 1990 r. o samorzqd/ie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w zwia,zku z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ) oraz uchwata_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 nast^puje:

§ 1. Przyjmuje sie_ „ Regulamin dofinansowania kos/tow usuwania i unieszkodliwiania wyrobow
zawierajqcych azbest z terenu gminy Ostrowek" stanowiqcy zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sit^ Wojtowi Gminy Oslrowek.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplyvvie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzieniku Urxedowym
Wojewodztwa Lod/.kiego.

Przcwodnicz^cy Rady
Gminv/strawek

Andr/c Wojewoda
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Zaiacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XVI/114/2016

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 14 lipca 2016 r.

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

§1.1. Dollnansowaniem obj^te h^da^ koszty dzialari z zakresu realizacji usuwania asbestu i wyrobow
azbesto\vych z terenu gminy Ostrowek, ktorc ujetc s^ w ,,Programic usuwania azbestu z terenu Gminy
Ostrowek"

2. Zrodlem dofmansowania dzialan beda^ srodki wlasne z budzetu Gminy Oslrowek oraz srodki
pozyskane z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi.

§ 2. Dofmansowaniu podlegaja, koszty realizacji przedsie^v/i^c zwi^zanych z usuwanicm
i unies/kodliwieniem wyrobow xawieraj^cych azbest z nieruchomosci polozonych w granicach
adminislracyjnych Gminy Ostrowek. polegaj^ce na:

1) demontazu wyrobow zawierajqcych a/best;

2) przygotowaniu do transportu i transporcic wyrobow zawicrajqcych azbest do miejsca
unies/kodliwienia;

3) unies/.kodliwieniu poprzcz skfadowanic wyrobow zawicraj^cych azbest na skladowisku odpadow
niebe/.piec/nych.

§3. Dofmansowanie kosztow inwcstycji sluzqcych ochronie srodowiska, o ktorych mowa
w § 2 mogq.uzyskac w pelnej wysokosci podmioty realizujq.ce te przedsit^wzi^cia.

§ 4. Ogolna kwota przeznaczona na finansowanie zadari z zakresu usuwania i unicszkodliwiania
wyrobow zawierajq.cyeh azbest okreslona bt^dzie na kazdy rok w budzeeie Gminy Ostrowek.

§5. Wykonawcq zadaii obejmujqcych usuwanie i unieszkodliwianie wyrobow zawieraj^cych azbest
na terenie gminy Ostrowek b^dzie podmiot w>'loniony z zastosowaniem obowii\zuja^eych przepisow
w tym zakresie.

§ 6. 1. Planuj^cy usuni^cie i unieszkodliwienie wyrobow zawieraja^cyeh a/best z nieruchomosci
Iwystepuje z wnioskicm do Wojta Gminy Ostrowek, ktorego wzor stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu.

2. Wnioski nalezy skladac w terminie do 10 sierpnia 2016r., a w latach nastepnych do 30 kwietnia
danego roku.danego roku.W przypadku pr/,ekroc/enia srodkow llnansow>'ch przewidzianyeh na dany rok
budzetowy w budzeeie Gminy Ostrowek, wnioski rozpatrywane bed^ wedlug kolejnosci zlozenia w
sicdzibic Urz^du Gminy w Ostrowku.

4. W przypadku stwierdzenia uchybien fonnalnoprawnych lub innych wad we wniosku o otrzymanic
dotacji, wzywa sit^ Wnioskodawc^ do ich usuniecia w terminie 7 dni od dnia dor^czenia wczwania.

5. Wnioski prawidlowo wypclnione zlozone wraz z wymaganymi dokumentami okreslonymi
w niniejszym paragrafie, ktore nie zostaly zakwalifikowane w danym roku z powodu limitu srodkow,
o ktorych mowa w § 4, b$dq rozpatrywane w pierwszej kolejnosci przy ponownym ogtoszeniu naboru,
po upr/edniej ich aktualizacji.

6. Od procedury kwaliilkowania wnioskow i przyznawania dofinansowania nie przysluguje tryb
odwolawczy.
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7. Wnioskodawcy, ktorego wniosek nie zostal zatwierdzony do realizacji, nie przysfUguje z tego tytuhi
zadne roszczenie wobee Gminy Ostrowek.

8. Tennin wykonania prac wskazanyeh w umowie bedzie kazdorazowo ustalany pomi^d/y
przedstawicielem Wykonawcy a Wnioskujqcym o ich dofmansowanic do Gminy Ostrowck.

9. Usuni^cie wyrobow zawieraja^cych a/best z nieruehomosci oraz ich przekazanie na skJadowisko
odpadow niebezpiecznych xostanie potwierdzonc protokotem odbioru odpadu oraz karta, przckazania
odpadu wydani) przcz Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 niniejszego regulaminu.

§ 7. Gmina Ostrowck zasUv.ega sobie prawo dokonania kontroli faktyczncgo wykonania inwcstycji.

§8. Tinansowanie nie obejmuje zwrotu kosztow demontazu, usuwania i unieszkodliwiania wyrobow
zawieraja.cych azbest, jezeli Wnioskuj^cy we wlasnym zakresie zlecil uprawnioncmu podmiotowi ich

i unieszkodliwienie, jak lex prac wykraczaj^cych poza zakres umowy.
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Zafycznik nr 1 do Rcgulaminu

WNTOSEK O DEMONTAZ I USUNIRCIE WYROBOW ZAWIERAJACYCH
AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOSCI ORAZ SFINANSOWANIE TEJ USLUGl

dnia

Wnioskodawca

(imie^ i nazwisko wlasciciela nieruehomosci)

Wojt (iminy Ostrowek

Adres/siedziha ..

Telelbn

1 . Okrcslenie nieruehomosci, na ktorcj ma bye wykonane wnioskowane pr/edsiewzi^cie:

Adrcs:

Numer ewidencyjny dzialki: obrcb:

Tytul prawa do nieruchomosei (wlasciciel, wspolwlasciciel. uzytkownik wieczysty.
wspohjzytkownik

2. Kod/aj prae pr/ewid/.ianych do wykonania w ramach dofinansowania:
(wlasciwe /aznaezyc znakiem X)

p Demonta/:

a budynek mieszkalny/budynck gospodarczy/inny*

- ilosc azbcstu: m2

- rodzaj azbestu: plyty faliste/plyty plaskic*

- planowany termin dcmontazu**:

u Ilsuniccic odpadow wc/csniei /dietvch / ohiekU'nv i skladowanyuh na nieruchomosci (odpady
lu/.em):

- ilosc azbcslu: m2

- rodzaj a/bcstu: pfyty talistc/ptyty plaskic*

* wlasciwc podkreslic

** nie moze bye pozniej niz do dnia z uwagi na dofinansowanic zadania ze
srodkow Wojewod/kiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi

Oswiadczenia:

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

2. /obowiqzujt^ si? do umozliwienia upowa/.nionym praeownikom Urzedu Gminy w Ostrowku oraz
firmie dzialaja.cej na zlecenie Gminy wstepu na przedmiotowq nieruchomosc w celu podj?cia d/.ialan
/•Avia/anych z reali/acja, wnioskowanych prac.
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3. Wyrazam zgode_ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu
reali/acji zadania usuwania wyrobow zawieraja^cych azbcst, zgodnie z ustawa^ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobovvych ( Dz. U. / 2016 r. po/. 922 ).

(podpis wnioskodawcy)

Przewodn/fecV Rady

Andrzejf Wojtewoda
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