Zarządzenie nr 7/2017
Burmistrza Susza
z dnia 18.01.2017 r.
w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania azbestu
z terenu Gminy Susz w 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a
ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst. Dz.U. z
2016 r. , poz. 627 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/266/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27
marca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Susz”
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam regulamin dofinansowania kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowych
przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych oraz elementów elewacji zawierających azbest
na rok 2017 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr ….
Burmistrza Susza z dnia
16.01.2017r.

Regulamin
dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych przy
wymianie lub likwidacji pokryć dachowych oraz elementów elewacji w roku 2017 w
ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Susz”
§1
1.

Regulamin określa zasady przyznawania podmiotom wskazanym w ust. 2 pomocy
finansowej na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu kosztów
związanych z załadunkiem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Susz.
Wyróżnia się następujące obiekty: 1-mieszkalny; 2-gospodarczy; 3-mieszkalnogospodarczy; 4-przemysłowy; 5-użyteczności publicznej; 6-inny.

2.

Dofinansowanie przysługuje podmiotom mającym tytuł prawny do obiektów
wskazanych w ust. 1, których właścicielami są:
a) jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy,
kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu
Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
b) spółki prawa cywilnego i handlowego.

3.

Prace demontażowe wyrobów azbestowych należy wykonać na własny koszt za
pośrednictwem
przedsiębiorcy
posiadającego
odpowiednie
uprawnienia
z zachowaniem przepisów prawa.
§2

1.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w §1
jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Suszu wniosku stanowiącego załącznik nr 1
do regulaminu.

2.

Dofinansowanie w pierwszej kolejności będzie przyznawane na realizację
przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z budynków mieszkalnych.

3.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
a) oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do budynku/ów –
załącznik nr 2 do regulaminu;
b) wypis z rejestru gruntów budynków z mapą z zaznaczoną nieruchomością
(dokumenty należy pobrać w Starostwie Powiatowym w Iławie)
c) zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub
pozwolenie na budowę/rozbiórkę ze Starostwa Powiatowego w Iławie.
d) w przypadku obiektu budowlanego, do którego prawo własności lub inne prawo
posiada kilka osób, do wniosku należy dołączyć zgodę na realizację zadania
wszystkich pozostałych właścicieli lub odpowiednio współuprawnionych.

4.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suszu do dnia 28.02.2017r. Wnioski,
które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

5.

Wnioski nie zrealizowane w roku 2017 nie przechodzą na rok następny.

6.

W razie złożenia wniosku niekompletnego wnioskodawca będzie wezwany do
uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w
zastrzeżonym terminie, wniosek nie będzie rozpatrywany.

7.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w
Suszu, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w roku
2017.
§3

1.

Dofinansowaniem objęty jest koszt załadunku, transportu i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany lub likwidacji
pokryć dachowych oraz elementów elewacji.

2.

Dofinansowanie wynosi do 100% kosztów załadunku, transportu i
unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 680 zł za 1
tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

3.

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych
pokryć dachowych lub elewacji.

4.

Dofinansowanie nie obejmuje tych podmiotów, które we własnym zakresie
wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub
elewacji budynków, do których mają tytuł prawny.

§4
1.

Prace związane z wywozem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest
realizowane będą przez Wykonawcę wybranego przez Gminę zgodnie
z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164
ze zm.) oraz posiadającego wymagane pozwolenia w zakresie gospodarki
odpadami.

2.

Zdemontowane płyty azbestowe z pokryć dachowych przygotowane do odbioru
muszą być złożone na palecie, szczelnie opakowane folią i oznakowane:
"Uwaga zawiera azbest!"

Zał. Nr 1 do Regulaminu

Susz, dnia ................................
Burmistrz Susza
WNIOSEK
o dofinansowanie zadania polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu płyt
azbestowo – cementowych pochodzących z prac demontażowo – rozbiórkowych tj. wymiany
elementów budowlanych zawierających azbest
1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko: ....................................................................................................................
Adres zamieszkania: …….....................................................................................................
PESEL: ……..............................................
Telefon kontaktowy: .............................................................................................................
2. Adres budynku, gdzie przeprowadzony będzie demontaż pokrycia dachowego
zawierającego azbest: ……..................................................................................................
rodzaj obiektu: 1-mieszkalny; 2-gospodarczy; 3-mieszkalno-gospodarczy;
4-przemysłowy; 5-użyteczności publicznej; 6-inny; ..………………………………………..
Nr ewid. działki na której położony jest budynek: ................, obręb geodezyjny: ......................
3. Opis demontowanego pokrycia dachowego:
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wielkość powierzchni dachu przeznaczona do demontażu: ..……......................... (m )



rodzaj zastosowanych płyt (faliste, płaskie): ..................................................................



przewidywana waga demontowanych odpadów zawierających azbest: ................ (kg)

4. Przewidywany termin prowadzenia prac demontażowych :
rozpoczęcie: ...................................................

zakończenie: ….......................................

5. Oświadczam, iż:
- zapoznałem/am się z Regulaminem dofinansowania kosztów usuwania i
unieszkodliwiania odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć
dachowych oraz elementów elewacji w roku 2017 w ramach „Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Susz”.
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z
dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.
poz. 922).
...............................................
/podpis/

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Susz, dnia ................................
..............................................
(imię i nazwisko)
...............................................
...............................................

Burmistrz Susza

(adres zamieszkania)
...............................................
(telefon kontaktowy)

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do budynku/ów znajdujących się na działce
nr ew. ................, obręb geodezyjny: ......................, dokładny adres: ......................................

...............................................
/podpis/

