
UCHWALA NR VII/65/15
WOJTA GMINY SLAWNO

zdnia22 maja2015 r.

w sprawie okreslenia zasad finansowania realizacji zadan z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy
Slawno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, poz. 645, poz. 1318oz 2014r. poz. 379, poz. 1072) art. 403 ust. 2 w zwi^zku zart. 400a ust. 1 pkt 8 i
9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, poz. 21,
poz. 888 i z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, poz. 1146, poz. 822, poz. 1322, poz. 1662 i z 2015 r. poz.
122, poz.151, poz.277, poz. 478) w zwiazku z uchwaly Nr XXX/210/13 Rady Gminy Slawno z dnia 28 marca
2013 r. w sprawie przyj?cia ,,Programu Usuwania Azbestu z terenu gminy Slawno" (Dz. Urz. Woj. Lodz, z 2013 r.
poz. 3572), Rada Gminy Slawno uchwala, co nast^puje:

§ 1. Uchwala si? Regulamin finansowania zadan z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Slawno,
w brzmieniu stanowi^cym Zai^cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Slawno.

§ 3. Traci moc uchwala Nr XL1V/309/14 Rady Gminy Slawno z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie okreslenia
zasad finansowania realizacji zadan z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Slawno (Dz. Urz. Woj. Lodz.
z2014r. poz. 1826).

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnicz^cy Rady Gminy
/nc
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Zalgcznik do Uchwaly Nr VI 1/65/1 5

Wqjta Gminy Slawno

z dnia 22 maja2015 r.

REGULAMIN FINANSOWANIA ZADAN Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU
Z TERENU GMINY SLAWNO

§ 1. Finansowane b$d$ zadania uj^te w ,,Programie Usuwania Azbestu z terenu gminy Slawno", przyjetym
uchwala^ Nr XXX/210/13 Rady Gminy Slawno z dnia 28 marca 2013 r., z miejsc, ktorych wlascicielami 33 osoby
fizyczne, osoby prawne, przedsi?biorcy, jednostki sektora finansow publicznych be^iace gminnymi lub
powiatowymi osobami prawnymi, realizowane w 2015 roku.

§ 2. Zrodlem finansowania zadania b^dzie dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Lodzi oraz srodki wlasne z budzetu Gminy Slawno.

§ 3. Sfmansowane w pelnej wysokosci moga. bye koszty odpowiedniego zapakowania odpadu, zaladunku,
transportu i unieszkodliwienia azbestu pochodz^cego z wymiany pokryc dachowych lub elementow elewacji

§ 4. Wykonawc^ zadania obejmuj^cego powyzsze prace na terenie calej gminy bedzie podmiot wybrany
w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych, posiadaj^cy przewidziane prawem stosowne uprawnienia, ktory na
zlecenie Gminy Slawno dokonywal bedzie odpowiedniego zapakowania odpadu, zaladunku, transportu
i unieszkodliwienia w miejscu do tego przeznaczonym.

§ 5. Procedurarealizacji zadania:

1) planuj^cy usuni^cie odpadow azbestowych z nieruchomosci wyst^puje z wnioskiem do Wqjta Gminy Slawno
o sfmansowanie tych prac. Wzor wniosku okresla zal^cznik do Regulaminu;

2) sfmansowaniem obje^y jest nast^puj^cy zakres prac: usuwanie i unieszkodliwiane odpadow zawieraj^cych
azbest (przez usuni^cie rozumie si§ wlasciwe zapakowanie odpadu. zaladunek, transport i przekazanie odpadu
do unieszkodliwienia na odpowiednie skladowisko odpadow niebezpiecznych);

3) uprawniony pracownik Urz^du Gminy Slawno weryfikuje i przyjmuje wniosek;

4) wnioskodawca informowany jest o przyj^ciu wniosku do realizacji;

5) realizacja zadan obejmuje: usuwanie i unieszkodliwiane azbestu z posesji;

6) prace obj^te sflnansowaniem zostan^ wykonane w calosci przez podmiot, o ktorym mowa
w § 4 regulaminu.

§ 6. Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gmin^ Slawno doflnansowania ze srodkow
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi.
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Zal^cznik Nr 1 do Zal^cznika Nr 1 Slawno, dnia

Slawno, dnia

WNIOSEK

Wojt Gminy Slawno

ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 31

26-332 Slawno

Prosz? o nieodplatne wykonanie uslugi polegaj^cej na: zapakowaniu odpadu zawieraj^cego azbest,
zaladunku, transporcie i przekazaniu odpadu do unieszkodliwienia na odpowiednim skladowisku odpadow
niebezpiecznych, pochodzqcego z pokrycia dachu / elewacji* z nieruchomosci zlokalizowanej

w , gmina Slawno.

1. Wnioskodawca

2. Adres wnioskodawcy Kod
pocztowy Miejscowosc Telefon

3. Przygotowanie do transportu, zabezpieczenie folia^ odpadu, zaladunek, transport i przekazanie odpadu do
unieszkodliwienia na odpowiednim skladowisku odpadow niebezpiecznych nast^pi
z terenu nieruchomosci zlokalizowanej w ,

na posesji nr , oznaczonej nr ewidencyjnym ,

poiozonej w obr^bie , gmina Slawno.

4. Tytul prawny do nieruchomosci (wlasnosc, wspolwlasnosc, uzytkownik wieczysty, posiadacz samoistny,
inny)

5. Dane techniczne:

Ilosc odpadow zawieraja_cych azbest przewidzianych do unieszkodliwienia:

w t: t lub w m2 : m2.

Rodzaj odpadow zawieraj^cych azbest: pfyty faliste / plaskie*.

Odpad zawierajqcy azbest pochodzi z budynku mieszkalnego / gospodarczego*.

6. Oswiadczenie wnioskodawcy:

- oswiadczam, ze informacje zawarte we wniosku s^ zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,

- zobowi^zuj? si? do umozliwienia upowaznionym pracownikom Urzedu Gminy w Slawnie wstepu na
przedmiotow^ nieruchomosc,

- zapoznatem(am) sie z Regulaminem sfmansowania zadah z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Slawno.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Zalqcznik:

l.Kserokopi? dokumentu potwierdzaj^cego tytul prawny do obiektu budowlanego, z ktorego usuwane s^
odpady zawieraj^ce azbest (oryginal do wgl^du). W przypadku budynku, do ktorego tytul prawny posiada kilka
osob, nalezy dol^czyc zgode wspolwlascicieli na wykonywanie prac zwi^zanych z usuwaniem azbestu.

* wlasciwe podkreslic
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Uzasadnienie

Na podstawie z art. 400a ust.l pkt 8 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tj.
Dz. U. z2013r. poz. 1232zpozn. zm.) fmansowanie ochrony srodowiska i gospodarki wodnej obejmuje
mi^dzy innymi przedsi?wzi?cia zwiazane z gospodark^ odpadami oraz przedsi?wzi?cia zwiazane z ochrony
powierzchni ziemi. Do zadan wlasnych gmin nalezy fmansowanie ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
w zakresie okreslonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 w/w ustawy.

Podj^cie uchwaly w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu sfmansowania zadania z zakresu usuwania azbestu
z terenu Gminy Slawno" umozliwi podj^cie dzialan zwiazanych z ubieganiem si? o dofmansowanie ze srodkow
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi, na realizacj? zadan uj^tych
w ,,Programie Usuwania Azbestu z terenu gminy Slawno".

Niniejszy Regulamin okresla zasady sfmansowania zadan z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy
Slawno. Nadrz^dnym celem podjetych dzialan b^dzie bezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi usuni^cie azbestu.

Podj^cie uchwaly pozwoli na realizacj? zadan wynikaj^cych z ,,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009-2032" w zakresie usuwania azbestu.

Bior^c pod uwag? powyzsze, zasadne jest podj^cie niniejszej uchwaly i wdrozenie jej do realizacji.

Id: F069214B-E9FB-4D66-A248-F4696EC8D1DO. Podpisany
Strona 1


