UCHWAŁA NR XVII/135/16
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice"
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 i poz. 1890), oraz z art. 403 ust. 2, 4-6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz.1238 z 2014 r. poz. 40, poz.
47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662 z 2015 r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478,
poz. 774, poz. 881, poz. 933, poz. 1045, poz. 1223, poz. 1434, poz. 1593, poz. 1688, poz. 2278) oraz z "Programem
usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sędziejowice na lata 2015 - 2032" przyjętego uchwałą Rady
Gminy Sędziejowice Nr XIII/102/15 z dnia 16 listopada 2015 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się "Regulamin dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sędziejowice
Dariusz Cieślak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/135/16
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 30 marca 2016 r.
"REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE"
§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania pomocy finansowej: osobom fizycznym, wspólnotom
mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na usunięciu z
terenu Gminy Sędziejowice zalegających na posesjach wyrobów zawierających azbest ujawnionych i
zinwentaryzowanych podczas inwentaryzacji, pochodzących tylko z tych posesji.
§ 2. 1. Do korzystania z dotacji na dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest uprawnione są podmioty posiadające nieruchomości na terenie Gminy Sędziejowice, o
których mowa w § 1, spełniające następujące warunki:
1) są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości,
2) są użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości.
2. W przypadku nieruchomości, do których prawa wskazano w ust. 1, przysługują więcej niż jednej osobie,
konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego
wnioskodawcy przez te osby.
§ 3. Zadanie, wymienione w § 1, będzie realizowane przez Gminę Sędziejowice w przypadku uzyskania dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
§ 4. W przypadku otrzymania dotacji dofinansowaniem, objęte będą czynności związane z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest, tj. demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
§ 5. Dotacją nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także
koszty zwiazane z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Wymienione koszty
pokrywa w całości wnioskodawca.
§ 6. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 100% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest powstałych podczas wymiany pokryć dachowych, przy uwzględnieniu § 2 i 5.
§ 7. Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie na zamówienie Gminy Sędziejowice przez Wykonawcę
wyłonionego z zastosowaniem odpowiednich przepisów w tym zakresie, który spełnia przewidziane przepisami
prawa wymogi do wykonania zamówienia.
§ 8. Osoba ubiegająca się o objęcie dofinansowaniem musi złożyć do Urzędu Gminy Sędziejowice stosowny
wniosek o dofinansowanie tych prac. Wzór wniosku określa załącznik Nr1 do Regulaminu.
§ 9. Złożenie przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykonanie prac na jego nieruchomości związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów
zawierających azbest, zgodnie z zasadami regulaminu.
§ 10. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
1) sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z wymaganiami niniejszego regulaminu;
2) zrealizowanie zadania w terminie do 31 sierpnia danego roku.

Id: E77A07D3-4430-41D1-B4E3-E08156AB689C. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Miejscowość , dnia ...........................
Wnioskodawca
.......................................................................
.......................................................................
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
Wójt Gminy Sędziejowice
Adres/siedziba ..............................................
.......................................................................
Telefon ..........................................................
WNIOSEK
O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ SFINANSOWANIE TEJ USŁUGI
1. Określenie nieruchomości, na której ma być wykonane wnioskowane przedsięwzięcie:
Adres:
................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Numer ewidencyjny działki: ..............................................................., obręb: ..................................................
Tytuł prawa do nieruchomości (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik
wieczysty) ..........................................................................................................................................................
2. Rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach dofinansowania: (właściwe zaznaczyć znakiem
X)
□ Demontaż:
□ budynek mieszkalny:
- ilość azbestu:.............. m2

□ budynek gospodarczy/inny*
- ilość azbestu:................ m2

- rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie*
- planowany termin demontażu**:
...............................

- rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie*

- planowany termin demontażu**:

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

□ Usunięcie odpadów wcześniej zdjętych z obiektów i składowanych na nieruchomości (odpady luzem):
- ilość azbestu:.................. m2
- rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie*
——————————
* niepotrzebne skreślić
** nie może być później niż do dnia ................................ z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Oświadczenia:
1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Sędziejowice oraz firmie
działającej na zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań związanych z
realizacją wnioskowanych prac.
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3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu realizacji zadania
usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

.....................................................
(podpis wnioskodawcy)
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