
Zarządzenie Nr 8012017

Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego

z dnia 26 września ż0I7 r.

W sprawie: ustalenia regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu

z terenu Gminy Nowogród Bobrzański.

Napodstawieart.7ust. 1pktlustawyzdnta8marca1990rosamorządziegminnym(tekst
jedn. Dz. IJ. z 2016 r., poz, 446 zę zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej

w Nowogrodzie Bobrzańskim m XXXVIIV221|2016 z dnta 28 grudnia 2016r,

zatwierdzającej Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy

Nowogród Bobrzański, zarządza się, co następuje:

§1.

W celu rcaltzacjt ,,Programu usuwania wyrobów zawterających azbest z terenu Gminy

Nowogród Bobrzański nalata2010 - 2032" ustala się regulamin określający zasady usuwania

ptzez Gminę Nowogród Bobrzański wyrobów zawierĄących azbest oraz odpadów

azb e sto wych stanowi ą cy zŃącznik do zar ządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi odpowiedzialnemu za realizację zadań

z zakręsu ochrony środowiska.

§3.

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zńącznl,k

do Zarządzenia Nr 80l20t7

Burmistrza Nowo grodu Bobrzańskiego

z dnia26 wrześntaZ}I7 r.

REGULAMIN

finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowogród

Bobrzański w roku 2018

§1

Finansowane będą zadania ujęte w ,,Programie usuwania azbestu dla gminy Nowogród

Bobrzański na lata żOI0-2032" z obiektów, których właścicielami są osoby ftzyczne,

wspólnoty mieszkaniowę oraz z obiektów miejskich, realizowane w okresie od 1 stycznia

2018 r. do 31 sierpnia}Olłr. Żrodłęm finansowania, przedmiotowego zadania, będzie dotacja

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielona Góra.

§2

Finansowanę w pełnej wysokości, mogą być koszty demontazu oraz transportu

i unieszkodliwiania odpadów wyrobów zawterĄących azbest powstałych w zwtązku

zurymianą pokryó dachowych lub elementów elewacji, poniesione i rozliczone do dnia

31 sierpnia 2018 r. Wysokość dofinansowania zależna jest od wysokości dotacji udzielanej

przęzWojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

§3

Zadanię w zakresie: demontazu, transportu i przekazanta do utylizacji - unieszkodliwiania

powstałych odpadow azbestowych z terenu całej gminy, zostanie powierzone Wykonawcy

wybranemu zgodnie z ustawą Prawo Zamowień Publicznych.

§4

Pro cedura r eallzacj t zadanta:

1,Właściciele i zarządcy nieruchomości planujący wymianę pokryć dachowych lub elewacji

budyŃów oraz usunięcie odpadów azbestov\ych z nieruchomości w 2018 roku, występują

z wnioskiem do Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego o dofinansowanie tych prac, w

nieprzekraczaInymterminie - do dnia 15 stycznia 2018 r.

1) Wniosek powinien zawietac następujące dane:

- imię i nazwisko |ub oznaczenie zaruądcy,

- adręs zamtęszkania lub wykonywanlazarządu,



- adres rcalizacjt zadanta (miejscowość, ulica, nr domu),

- nr dzińki ewidencyjnej,

- rcdzaj powierzchni (dach, elewacja),

- wielkość powierzchni przeznaczonej clo wymiany/likwidacji 1m2lub Mg;,

- rodzaj płyt eternitowych,

2) Za|<res prac objęty dofinansowaniem:

a) demontaz, usunięcie powstałych odpadow azbestowych, ich transport l utyltzacja

z obiektów budowlanych lub

b) usunięcie z nieruchomości odpadow zawierających azbest zdemontowanych ptzez

uprawnioną firmę wykonaną na koszt właściciela.

2. Wniosek jest przyjmowany i weryfikowany pIzęz pracownika Urzędu Miejskiego

odpowiedzialnego za realtzację zadań z zahęsu ochrony środowiska.

3. Wnioskodawca informowany jest pisemnie o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku

do realizacj t przewtdzlanej na rok 2018.

4. Realizacja zadanta obej muj e :

1) Demontaz wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych i usunięcie powstałych

odpadow zawrcrających azbest w całości wykonuje firma wybrana przez tut. Urząd,
w terminach uzgodnio ny ch z właścicielam i po szczegolnych obiektow.

2) Zdemontowane na koszt Właściciela przez podmiot uprawniony do prowadzenia tego

rodzaju praa, odpady azbestowe winny być przygotowane do odbioru na dzińce

Wnioskodawcy szczelnte opakowane, oznakowane i złożonę na palecie w sposob

uniemozliwiaJący ich przesuwanie w czasie przewożenla.

3) Wnioskodawca informuje pracownika odpowiedzialnego za załatwtenie spraw z zakręsu

Ochrony Srodowiska Urzędu Miejskiego w Nowogrodzię Bobrzańskim o przygotowaniu

odpadow do odbioru.

4) Odbior i właściwe wykonanie zadaniausuwania azbestu z nieruchomości potwierdzany jest

protoko larn le pr zęz właś ci cie l a lub zar ządcę ni eruchomo ści.

5, Poprawność wykonania i rozliczenia prac zwtązanych z demontażem, transpofiem

i utyltzaclą azbestu weryfikuje pracownik rejestrujący wnioski o usunięcie azbestu.

ł
lL
\1

iSrRZ


