Zarządzenie Nr A/49/2015
PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY
z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania w 2015 roku osobom fizycznym i wspólnotom
mieszkaniowym
z
terenu gminy
Miasto Puławy
dofinansowania
przedsięwzięcia
polegającego na zagospodarowaniu wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych
obiektów budowlanych oraz zgromadzonych na działkach gruntowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zarządza się,
co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „Regulamin udzielania w 2015 roku osobom fizycznym i wspólnotom
mieszkaniowym z terenu gminy Miasto Puławy dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na
zagospodarowaniu wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych oraz
zgromadzonych na działkach gruntowych” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie, przyznanych gminie Miasto Puławy w 2015 r. na realizację
powyŜszego zadania, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Zarządzenia Nr A/49/2015
PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY
z dnia 13 marca 2015 r.

„Regulamin udzielania w 2015 roku osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym z terenu
gminy Miasto Puławy dofinansowania przedsięwzięcia – zagospodarowanie wyrobów
zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych oraz zgromadzonych na
działkach gruntowych”
§ 1.
1. Regulamin określa zasady udzielania w roku 2015 dofinansowania przedsięwzięcia polegającego
na

zagospodarowaniu

wyrobów

zawierających

azbest

z

pokryć

dachowych

obiektów

budowlanych oraz zgromadzonych na działkach gruntowych, naleŜących do osób fizycznych
i wspólnot mieszkaniowych, mających tytuł prawny do nieruchomości na terenie gminy Miasto
Puławy.
2.

Pod pojęciem zagospodarowania wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych
i elewacji obiektów budowlanych rozumie się ich usuwanie z obiektów budowlanych zgodnie
z obwiązującymi przepisami, przygotowanie do transportu i transport na składowisko odpadów
niebezpiecznych z uwzględnieniem przepisów o transporcie odpadów niebezpiecznych oraz ich
unieszkodliwienie na uprawnionym składowisku.

3. Pod pojęciem zagospodarowania wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na terenie
posesji rozumie się jego przygotowanie do transportu (pakowanie), transport na składowisko
odpadów niebezpiecznych z uwzględnieniem przepisów o transporcie odpadów niebezpiecznych
oraz jego unieszkodliwienie na uprawnionym składowisku.
4. Na

zagospodarowanie

wyrobów

zawierających

azbest

z

pokryć

dachowych

obiektów

budowlanych lub/i zgromadzonych na działkach gruntowych naleŜących do osób fizycznych
i wspólnot mieszkaniowych, w budŜecie miasta Puławy na 2015 r. zabezpieczono środki
finansowe w wysokości 27 700 zł pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
5. Wydział

Ochrony

o dofinansowanie

Środowiska

Urzędu

zagospodarowania

Miasta
wyrobów

Puławy

przeprowadzi

zawierających

nabór

azbest

wniosków

i kwalifikację

nieruchomości do dofinansowania prac określonych w § 1 ust. 2 lub/i ust. 3 niniejszego
„Regulaminu..”
6. Gmina Miasto Puławy dokona zamówienia publicznego na realizację usługi w zakresie
określonym w ust. 2 lub/i ust. 3 - dla nieruchomości zakwalifikowanych do dofinansowania.
7. Dofinansowanie kosztów wykonania usługi określonej w pkt 6 dla osób fizycznych i wspólnot
mieszkaniowych wynosi 100%
8. Pod pojęciem kosztów wykonania usługi w zakresie zagospodarowania wyrobów zawierających
azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych rozumie się wynagrodzenie Wykonawcy za:
demontaŜ wyrobów zawierających azbest, przygotowanie do transportu, transport na
składowisko i unieszkodliwienie odpadu.
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9. Pod pojęciem kosztów wykonania usługi w zakresie zagospodarowania wyrobów zawierających
azbest zgromadzonych na posesji rozumie się wynagrodzenie Wykonawcy za przygotowanie do
transportu, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
10. NaleŜna kwota dofinansowania w wysokości 100% kosztów wykonania usługi stanowić będzie
wynagrodzenie Wykonawcy, z którym gmina Miasto Puławy podpisze umowę na realizację usługi
obejmującej czynności określone w ust. 2 i/lub ust. 3 z nieruchomości zakwalifikowanych do
dofinansowania.
§ 2.
1. Warunkiem zakwalifikowania osoby fizycznej lub wspólnoty mieszkaniowej do dofinansowania
prac polegających na zagospodarowaniu wyrobów zawierających azbest jest przedłoŜenie
w Urzędzie Miasta Puławy wniosku zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego
„Regulaminu….”.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 zostaną formalnie zakwalifikowane do dofinansowania po
stwierdzeniu ich kompletności.
3. Ostateczna lista osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych zakwalifikowanych do
dofinansowania, dokonana

zostanie, po

przeprowadzeniu przez gminę

Miasto

Puławy

zamówienia publicznego na wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 2. i ust. 3, przy
uwzględnieniu wysokości środków finansowych będących w dyspozycji gminy Miasto Puławy.
4. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski niezrealizowane w roku 2014.
5. Wnioski z roku 2015 rozpatrywane będą według daty wpływu do Urzędu kompletnego wniosku
zgodnego z załącznikiem do niniejszego „Regulaminu….”.
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Wzór do Załącznika do
Zarządzenia Nr A/49/2015
PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY
z dnia 13 marca 2015 r.

WNIOSEK
o dofinansowanie prac związanych z zagospodarowaniem wyrobów zawierających azbest
z obiektów budowlanych lub/ i zgromadzonych na działkach gruntowych, naleŜących do osób
fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy/ nazwa wspólnoty mieszkaniowej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
REGON (dot. wspólnoty mieszkaniowej): …………………………………………………………………………………………….
2. Adres zameldowania wnioskodawcy / siedziba wspólnoty mieszkaniowej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.Lokalizacja planowanych prac - adres wykorzystywania wyrobów z azbestu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Obręb i nr ewidencyjny działki:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.Opis przedsięwzięcia:
a) rodzaj budynku (mieszkalny, gospodarczy, inny):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) rodzaj pokrycia dachowego: (płyty azbestowo-cementowe płaskie, płyty azbestowocementowe faliste):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest znajdująca się na budynku (m²):
.....................................................................................................................
d) planowany termin realizacji prac:
...........................................................................................................................
e) ilość pokrycia dachowego zdemontowanego przed 2004 r. i zgromadzonego na działce
gruntowej (m²):
…………………………….....................................................................................................
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6. Załączniki do wniosku:
1. W przypadku remontu obiektu budowlanego polegającego na zmianie pokrycia dachowego
z płyt azbestowo-cementowych na inne - kserokopia zgłoszenia przez właściciela obiektu
budowlanego lub osobę przez niego uprawnioną lub wspólnotę mieszkaniową - prac
polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej tj. do Wydziału Administracji ArchitektonicznoBudowlanej Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19.
2. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/nieruchomości lub
zgody właściciela lub administracji budynku na realizację zadania (oryginał do wglądu).
3. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości /w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny
posiada kilka osób/.

7. O Ś W IA DC Z E NI A
1) Oświadczam, Ŝe zapoznałam/łem się z treścią Zarządzenia Nr A/49/2015 Prezydenta Miasta
Puławy z dnia 13.03.2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania w 2015 roku osobom fizycznym
i wspólnotom mieszkaniowym z terenu gminy Miasto Puławy dofinansowania przedsięwzięcia zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych oraz
zgromadzonych na działkach gruntowych, przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję jego zapisy.
2) WyraŜam zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie
moich danych osobowych (nazwisko i imię, adres zamieszkania) zawartych we wniosku do celów
realizacji przez gminę Miasto Puławy usługi w zakresie zagospodarowania wyrobów zawierających
azbest.
3) WyraŜam zgodę na wykonanie prac związanych z realizacją usługi polegającej na
zagospodarowaniu wyrobów azbestowych na terenie mojej nieruchomości przez przedsiębiorcę
wybranego przez gminę Miasto Puławy - zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, na
udostępnienie przedsiębiorcy nieruchomości i/lub obiektu w terminie wzajemnie uzgodnionym oraz
umoŜliwiającym przedsiębiorcy terminową realizację zamówienia, na wykonywanie czynności
kontrolnych przez pracowników Urzędu Miasta Puławy dotyczących prawidłowości realizacji umowy.

....................................
(miejscowość, data)
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