ZARZADZENIE NR 38/15
WOJTA GMINY PACANOW
z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie przyjecia Regulaminu realizacji „Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest
dla Gminy Pacanow na lata 2013 - 2032"

Na podstawie Uchwaly Nr XLIV/278/13 Rady Gminy Pacanow w sprawie uchwalenia „Programu
usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Gminy Pacanow na lata 2013 - 2032" zarz^dzam, co
nast^puje:
§1
W Regulaminie stanowi^cym zal^cznik Nr 1 do niniejszego zarz^dzenia, okreslam zasady ubiegania
si? przez osoby fizyczne o wsparcie finansowe na swiadczone przez Gmin? Pacanow ushigi zwi^zane
z:
1. Demontazem, zatadunkiem, wywozem i utylizacj^ wyrobow zawierajacych azbest z pokryc
dachowych obiektow budowlanych stanowi^cych wlasnosc osob fizycznych,
2. Zaladunkiem, wywozem i utylizacj^ wyrobow zawierajacych
nieruchomosci stanowi^cych wlasnosc osob fizycznych.

azbest

skiadowanych

na

§2
Traci moc Zarzqdzenie Wojta Gminy Pacanow Nr 144/2012 z dnia 4 pazdziemika 2012 r. w sprawie
zmiany zarz^dzenia Wojta Gminy Pacanow nr 35/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotycz^cego
przyj?cia „ Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy Pacanow".
§3
Regulamin, o ktorym mowa w § 1 podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen Urz?du Gminy Pacanow.

§4
Wykonanie zarz^dzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i
Mienia Komunalnego.

§5
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

^

Zai^cznik Nr 1 do Zarz^dzenie Nr 38/15
Wojta Gminy Pacanow
z dnia 9 marca 2015r.
REGULAMIN
realizacji „Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Gminy Pacanow na lata 2013
-2032

§1
1. Regulamin okresla zasady ubiegania si? o wsparcie finansowe na swiadczone przez Gmin?
Pacanow ushigi zwi^zane z demontazem, zaladunkiem i utylizacj^ wyrobow zawierajacych
azbest pokryc dachowych obiektow budowlanych stanowi^cych wlasnosc osob fizycznych
oraz zaladunku, wywozu i utylizacji wyrobow zawierajacych azbest skiadowanych na
nieruchomosciach stanowi^cych wlasnosc osob fizycznych przewidzianych w ,J'rogramie
usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Gminy Pacanow na lata 2013 - 2032".
2. O wsparcie finansowe mog^ ubiegac si? osoby fizyczne b?d^ce wlascicielami lub majqce tytul
prawny do wtadania nieruchomosci^ na podstawie umowy uzyczenia, dzierzawy, najmu lub
innej formy korzystania z nieruchomosci na terenie gm. Pacanow.
3. Dofinansowanie przyznaje si? tylko raz dla danego obiektu budowlanego.
4. Dofinansowanie b?dzie mozliwe wowczas gdy, Gmina Pacanow pozyska zewn?trzne srodki
na realizacj? przedsi?wzi?c okreslonych w §1 ust. 1.
5. Osoby ubiegaj^ce si? o dofinansowanie b?d^ pokrywac cz?sc kosztow zwi^zanych z
ustugami okreslonymi w § 1 ust. 1.
6. Dofinansowanie nie obejmuje kosztow wykonania dokumentacji technicznej dla budynkow,
dla ktorych konieczne jest naruszenie elementow konstrukcyjnych dachu.
7. W przypadku jesli faktyczny koszt wykonania ushig okreslony w §1 ust. 1 b?dzie wyzszy niz
pocz^tkowo zalozono, roznic? pokrywa osoba skladaj^ca wniosek.
§2
1. Warunkiem koniecznjmi do ubiegania si? o dofinansowanie ushig okreslonych w §1 ust.l jest:
a) dla osob ubiegaj^cych si? o dofinasowanie usuni?cia i unieszkodliwienia wyrobow
azbestowych znajduj^cych si? na budynkach:
•

zlozenie wniosku (wzor stanowi zal^cznik Nr 1 do niniejszego regulaminu),

•

dokonanie zgloszenia robot budowlanych do Starostwa Powiatowego w BuskuZdroju (Wydzial Budownictwa) polegaj^cych na wyminie pokrycia dachowego
oraz rozbiorki. W przypadku zmiany konstrukcji dachu wraz z wymiana pokrycia
dachowego konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budow?.
b) dla osob ubiegaj^cych si? o dofinansowanie zaladunku, wywozu i utylizacji wyrobow
zawierajacych azbest skiadowanych na nieruchomosciach:
• zlozenie wniosku (wzor stanowi zal^cznik Nr 1 do niniejszego regulaminu),
•

zlozenie oswiadczenia o prawidlowosci wykonanych prac demontazowych
wyrobow azbestowych ( tylko w przypadku gdy demontaz nast^pil po
inwentaryzacji wyrobow azbestowych).
§3

1. Kolejnosc realizacji wnioskow nast?powac b?dzie wedhig daty ich wpiywu.

2. Ziozone wnioski b?d^ sprawdzane pod wzgl?dem formalnym i opiniowane przez komisj?
powolan^ przez Wojta Gminy co roku nowym Zarzadzeniem, a nast?pnie przedktadane
Wqjtowi Gminy do akceptacji.
3. Realizacj a wnioskow b?dzie nast?powac w miar? srodkow pozyskanych przez Gmin?
Pacanow ze zrodel zewn^trznych.
4. Termin wykonania ushig zwi^zanych z usuwaniem wyrobow azbestowych z posesji ustala
wlasciciel z wykonawc^ jednak nie dhizszym niz do 15 pazdziemika danego roku
kalendarzowego.
5. Wnioski niezrealizowane w danym roku kalendarzowym z powodu braku srodkow
finansowych b^d^ realizowane w nast?pnym roku budzetowym.

§4
1. Prace zwi^zane z demontazem, plyt azbestowym oraz pakowaniem, transportem i utylizacji
wyrobow azbestowych b^d^ wykonywane przez przedsi?biorc? legitymujqcego si?
odpowiednimi pozwoleniami, wylonionego przez Gmin? w drodze prowadzonego
post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.
2. Wykonawca po otrzymaniu wykazow posesji ustali harmonogram realizacji prac
dostosowujqc go do terminow zaproponowanych przez wlascicieli posesji.

§5
Nie uwzgl?dnienie wniosku nie rodzi po stronie skladaj^cego wniosek jakichkolwiek roszczen.
§6
Wykonanie ushig odbywa si? na podstawie umowy zawartej z wnioskodawc^ oraz po dokonaniu
wplaty naleznosci wyliczonej zgodnie z ilosci^ stwierdzon^ przez komisj? gminn^ do usum?cia
oraz kwoty usuni?cia 1 ni2 wyrobow zawierajacych azbest okreslonej Zarzadzeniem Wojta Gminy
w danym roku kalendarzowym.

Zal^cznik Nr 1 do Regulaminu realizacji
„Programu usuwania wyrobow zawierajacych
azbest dla Gminy Pacanow na lata 2013 - 2032"

(Imi? i Nazwisko)

(miejscowosc, data)

(adres)

(numer telefonu)
Wojt Gminy
Pacanow
28-133 Pacanow

WNIOSEK
o dofinasowanie usuni^cia i unieszkodliwienia wyrobow zawierajacych azbest znajduj^cych si?
na budynkach i zalegaj^cych na posesjach stanowi^cych wlasnosc osob fizycznych na terenie
Gminy Pacanow
Cz?sc I - Wypeinia Wnioskodawca
Zwracam si? z uprzejmq prosb^ o dofinansowanie usuni?cia i unieszkodliwienia wyrobow
zawierajacych azbest.
1. Miejsce gdzie znajdujq si? odpady zawieraj^ce azbest:
miejscowosc
2.

nr ewidencyjny dzialki

Rodzaj odpadow: piyty etemitowe faliste / plaskie

zdeponowane:
z jakiego budynku(rodzaj)

ilosc w m2,

do demontazu:
rodzaj budynku

ilosc w m 2

rodzaj budynku

ilosc w m 2

3. Oswiadczam, ze wszystkie dane zawarte w powyzszym wniosku wypelnilem(am) zgodnie z
prawd^.

podpis

Cz?sc I I - wypeinia komisja na podstawie wizji w terenie
Opinia Komisj i :

Cz?sc III - zatwierdzenie do realizacji

Akceptacja Wojta Gminy Pacanow

Cz?sc rV - wypeinia komisja - potwierdzenie wykonanych prac
Podpis czlonkow komisj i :
1

