UCHWAŁA NR LIII/548/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania przez Gminę Kozienice usługi załadunku,
wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących
się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie
Gminy Kozienice”.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/, art. 403 ust.2 w
związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony
środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ uchwala się co
następuje:
§1
Uchwala się „Regulamin finansowania przez Gminę Kozienice usługi załadunku, wywozu i
utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na
terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy
Kozienice” w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
§3
Traci moc uchwała Nr XVII/222/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 7 lutego 2008r.
§4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mariusz Prawda

Załącznik do uchwały Nr LIII/548/2010
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 28 października 2010r

REGULAMIN
finansowania przez Gminę Kozienice usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów
zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie
nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy
Kozienice.
§1

1. Świadczenie przez Gminę Kozienice usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów
zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie
nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy
Kozienice zwane dalej „usługą” polega na sfinansowaniu z budżetu Gminy Kozienice
całości prac związanych z transportem i utylizacją płyt azbestowych płaskich i falistych,
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Świadczona przez Gminę usługa nie obejmuje kosztów demontażu wyrobów
zawierających azbest, które to pokrywa właściciel.
§2

1. Warunkiem skorzystania z usługi jest:
a) lokalizacja obiektu budowlanego w granicach administracyjnych Gminy Kozienice,
b) złożenie wniosku,
c) zgłoszenie robót budowlanych /wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem
robót/lub uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę, w przypadku gdy jest ono
wymagane
2. W przypadku współwłasności skorzystanie z usługi jest możliwe o ile wszyscy
współwłaściciele złożą swoje podpisy na wniosku.
3. Wnioskodawca o skorzystanie z usługi może ubiegać się tylko jeden raz w ciągu roku.
4. Finansowanie obejmuje również zdemontowane wcześniej wyroby zawierające azbest lub
wyroby zakupione i nigdy niewykorzystane zmagazynowane na nieruchomości
wnioskodawcy.
5. Sfinansowanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest polega na zleceniu przez
Gminę wykonania całości prac związanych z załadunkiem, transportem i utylizacją płyt
azbestowych płaskich lub falistych, podmiotowi wyłonionemu w wyniku
przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
§3
1. Przyznanie usługi odbywa się na podstawie złożonego w Urzędzie Miejskim w
Kozienicach wniosku o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania z terenu
Gminy Kozienice wyrobów zawierających azbest /wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1
do niniejszego Regulaminu/.
2. Druki wniosków są do pobrania na stronie internetowej www.kozienice.pl lub w punkcie
informacyjnym Urzędu Miejskiego w Kozienicach.
3. Do wniosku należy dołączyć:

kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku – działki /akt
notarialny, wypis z rejestru gruntów/,
- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wydane przez Wydział Budownictwa i
Architektury Starostwa Powiatowego w Kozienicach o zamiarze usunięcia wyrobów
zawierających azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym
rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku
rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu /za wyjątkiem sytuacji o, której mowa
w § 2 pkt. 4 niniejszego regulaminu/.
4. Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kozienicach .
5. Kolejność rozpatrywania następować będzie według kolejności wpływu kompletnych
wniosków.
6. Wniosek poddany zostanie weryfikacji oraz sprawdzeniu w terenie.
-

§4
1. Wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia pisemnie Urzędu Miejskiego w
Kozienicach o zakończeniu prac związanych z odbiorem z nieruchomości wyrobu
zawierającego azbest poprzez złożenie:
- informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało
zakończone /druk – załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu/,
2. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą
mogły być zrealizowane w roku następnym.
3. W każdym roku na finansowanie zadań wymienionych w § 1, przeznacza się kwotę, której
wysokość ustalona jest w Uchwale Rady Miejskiej zatwierdzającej budżet Gminy na dany
rok.
4. Nie przyznanie usługi nie rodzi po stronie składającego wniosek jakichkolwiek roszczeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mariusz Prawda

Załącznik nr 1
do Regulaminu finansowania
przedsięwzięć polegających na
usuwaniu wyrobów
zawierających azbest

Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5

WNIOSEK
o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Kozienice.
1. Dane wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko ........................................................................................................................
b) adres zamieszkania ..................................................................................................................
c) adres występowania azbestu ....................................................................................................
d) telefon kontaktowy ..................................................................................................................
e) nr ewidencyjny działki .............................................................................................................
f) czy jest podpisana umowa na odbiór śmieci z nieruchomości TAK NIE (właściwe
zaznaczyć)
2. Opis wymiany - likwidacji pokrycia dachowego:
a) przeznaczenie budynku ...........................................................................................................
b) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/likwidacji / m2 /

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

c) ilość eternitu do odebrania wyrażona w tonach .......................................................................
Załączniki do wniosku
- kopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości
/akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów/
- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wydane przez Wydział Budownictwa i Architektury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach o zamiarze usunięcia wyrobów zawierających
azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii
pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu
obiektu /za wyjątkiem sytuacji o, której mowa w § 2 pkt. 2 niniejszego regulaminu/.
Data ..............................................

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

Podpis wnioskodawcy
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mariusz Prawda

Załącznik nr 2
do Regulaminu finansowania
przedsięwzięć polegających na
usuwaniu wyrobów
zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało
zakończone (Dz.U.03.192.1876) - wzór
1. Miejsce, adres ........................................................................................................................................
2. Właściciel/zarządca*):
a) osoba prawna - nazwa, adres, ..........................................................................................................
b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ..........................................................................................
3. Tytuł własności ......................................................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2) ........................................................................................................................
5. Ilość (m2, tony)3) ....................................................................................................................................
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów .......................................................................................
7. Planowane usunięcia wyrobów: .............................................................................................................
a) sposób ..............................................................................................................................................
b) przez kogo .......................................................................................................................................
c) termin ..............................................................................................................................................
8. Inne istotne informacje4) ........................................................................................................................

Data .....................................

podpis
......................................................

Objaśnienia:
*) Niepotrzebne skreślić.
1)
Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
2)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.
3)
Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
4)
Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mariusz Prawda

