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Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
zdnia A-.%,.%QLLr.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu finansowania kosztów usuwania azbestu i wYrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka

Napodstawieafi".33 ust. 1 i 3 ustawy zdnia 8 marca 1990 r, o satnorządzie gminnYm (tj.

Dz.IJ, zżO2ż r, poz, 559 z późn, zm,) w powiązaniu z art, 400a ustawY z dniaŻ'7 kwietnia 2001 r.

prawo ochrony śródowiska (i1, Dz. U . z żOż1 r . poz. 1973 z poźn. zm.) oraz uchwałą Rady Ministrów

z dnia 14 |ipca żO09 r. w 
-sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program

Oczyszczania xralu z Azbęsttl na lata 2009_2032,, zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam Regularnin finansowania kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierającYch azbest

z tLrenu Gminy sóuott<a stanowiący załącznik do niniejsze go Zarządzenia,

§2

Wykonanie uchwĄ powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki NieruchomoŚciami i Rolnictwa,

§3

Traci moc zarządzenieNr 73 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dniaŻS czerwcaLOŻ) r.

§4

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu Miasta iGmirry Sobótka.

mgr Mirosla
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Załącznik do Zarządzenia Nr :iłŁ7ZoZ1
Burmistrza Miast i Gminy Sobótka

z dnia .,Ą.,.ę.ti,., :łś)]ł7,,;... ..,.

Regulamin finansowania kosztów usuwania azbestu i łyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Sobótka.

§1

1. Regulamin okreŚla zasady itryb udzielania dotacji ze środków budzetu Gminy Sobótka
Pochodzącycll ze żródeł zewnętrznyclr, na przedsięwzięcia polegające na likwidacji wyrobów
zawierających azbest.

2. Gmina Sobótka sfinansuje likwidację wyrobów zawierających azbest, które ujęte są w ,,Programie
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka''.

§2

Zadanie dofinansowane będzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu w wysokości 40%o wartości zadania, środków własnyclr Grniny Śobótka
w wysokości 30oń oraz udziału włastrego mieszkańców w wysoko ści 30yo.

§3

1. Sfinansowaniu podlegają wyłącznie koszly demontazu, transpotlu i unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest,

2. Prace okreŚlone w ust. 1 wykona wę wskazanym terminie Wykonawca wybrany zgodnie
zzapisami ustawy zdnia 11 września 2019 r. - Prawo zamowieńpublicznych (tj.Dz.IJ. zż02l r.
Poz. 1129 z poŹn, zm,) i ZarządzeniaNr 7512021Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 27
liPca 20Ż1 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówięń Publióznych o wattości
nieprzekraczającej 130 tysięcy złoĘch w IJrzędzie Miasta i Gminy Sobótka.

3, Finansowanie będzie zgodne z regulaminem konkursu związanego z usuwaniem azbestu
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiski i Gospodarki Wodnej
we wrocławiu.

4. Finansowanie dzińań wynikających z regulaminu możliwe będzie wyłącznie w przypadku
\złs.kan.ia przęz Gminę Sobótka dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Fundusru o"hrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, po podpisaniu umowy i Wykonu* cą zadania
oraz gdY wartoŚÓ wybranej ofeĘ nie pzekroczy kwoĘ udzielanego dofinansowania,

5. Finansowanie dziŃań wynikających z regulaminu, uzależnione będzie od warunków określonych
Przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz
wartości środków własnych Gminy Sobótka przęznaczonych na ten Óęl i zabezpieczonych
w budZęcie gminy,

i. Właściciel nieruchomości, który
rsta i

§4

planuje usunięcie odpadów azbestowych zobowiązan}, jest

z,
w}zrobów zawieraj ących azbest,
Po Pozytywnym rczpatrzeniu wniosku o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających
azbest Wnioskodawca zostanie poinformowany o roŻpoczęciu realizacji-zadiń.
W PrryPadku niewłaściwie wypełnionego wniosku o udziń w prógramie likwidacji wyrobów
zawierających azbest Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku Ź po-daniem
terminu na jego uzupełnienie. W przypadku nieuzupełnienia wniósek zostanie pozostawiony bez
rozpatrzeńa.



4. w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych, na wnioskodawcy ciąĄ obowiązek

,głórrLniu zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania stosownej ostatecznej decYzji

w trybie ustawy z dnii 7 |ipca 1994 r.Prawo budowlane (tj. lz, I]. z 202l r. PoZ, 2351 z PoŹn,

,m.i,prr"dich wykonaniemprzezWykonawcę, o którym mowa w § 3 ust, 2,

5. wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest będą przyjmowane

w tenninach określony "i prr", Burmisirza, a wynikaj ących z wl§cznych Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Srodowiska.
6, O kolejności finansowania decydowaó będzie data wpĘwu poprawnie wypełnionego wniosku

o udział w programie likwidacji wyrobów zavłierających azbest, do wyczerPania Środków

finansowych prziwidzianych w budżecie Gminy Sobótka w danym roku budŻęt9*Yr.

7. Finansowanie nie dotyczy zakupu nowych materiałów budowlanych oraz kosźów

ich wbudow ania, a takze innych robót budowlanych związanych z iclr zastosowaniem, w Ę/m

przedewszystkim wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu,

B,'po wykonaniu zadania, na teręnie nieruchórności przeprowadzona zostanie kontrola w celu

zweryfikowania prawidłowości wykonania zadania i jego odbioru,
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