
UCHWAŁA NR XXXI/347/13
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, 
z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153. art. 403 ust. 2 w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 
poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz.1505; z 2009 r. Nr 20 poz. 106, Nr 79 
poz. 666, Nr 130 poz. 1070, Nr 215 poz. 1664; z 2010 r. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 76 poz. 489, Nr 119 
poz. 804, Nr 152 poz. 1018 i poz. 1019, Nr 229 poz. 1498, Nr 249 poz. 1657; z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 63 poz. 
322, Nr 94 poz. 551, Nr 99 poz. 569, Nr 122 poz. 695, Nr 94, poz. 551, Nr 129, poz. 734, Nr 152, poz. 897, Nr 178 
poz. 1060, Nr 224 poz. 1341 z 2012 r. poz. 460, poz. 951, 1342, 1513 z 2013 r. poz. 21, 139, 165) oraz uchwałą nr 
122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 
"Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032" zmieniony uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2010 
z dnia 15 marca 2010 r. w związku z Uchwałą Nr XXV/275/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 września 
2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Kamieńsk" uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Kamieńsk, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się wzór Wniosku o przyznanie i sfinansowanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachu / elementów elewacji budynku lub składowanych 
na terenie nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Kamieńsk w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kamieńsku 

Jarosław Kozik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/347/13 

Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 27 marca 2013 r. 

Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Kamieńsk 

§ 1. Finansowane będą zadania ujęte w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Kamieńsk" z nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Kamieńsk, których właścicielami są 
osoby fizyczne lub osoby posiadające inny tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zwanymi dalej 
właścicielami odpadu. 

§ 2. Sfinansowane w pełnej wysokości mogą być koszty usuwania (przez usuwanie rozumie się przygotowanie 
do transportu - odpowiednie zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie odpadów do 
unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych) oraz unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych, elementów elewacji lub złożonych na terenie 
posesji z zastrzeżeniem § 4, §7, §8 . 

§ 3. Źródłem finansowania zadań będą środki własne z budżetu Gminy Kamieńsk oraz środki pozyskane 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innych źródeł. 

§ 4. Ogólna kwota przeznaczona w danym roku na finansowanie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów 
zawierających azbest określona będzie w budżecie Gminy Kamieńsk. 

§ 5. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie Gminy Kamieńsk będzie podmiot wybrany 
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, posiadający przewidziane prawem stosowne uprawnienia, który na 
zlecenie Gminy Kamieńsk dokonywał będzie usuwania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. 

§ 6. Procedura realizacji zadania: 

1. Planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje z wnioskiem do Burmistrza 
Kamieńska o przyznanie i sfinansowanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest 
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały. 

2. Sfinansowaniem objęte będzie usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. 

3. Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o przyjęciu wniosku do realizacji. 

4. Po zakwalifikowaniu wniosku Burmistrz Kamieńska zleci wykonawcy, o którym mowa w § 5 wykonanie 
usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów azbestowych. 

5. Termin odbioru odpadów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wykonawcy z właścicielem odpadu 
zgodnie z u mową podpisaną z Gminą Kamieńsk. 

6. Odbiór odpadów zawierających azbest od właściciela odpadu oraz ich przekazanie na legalne składowisko 
odpadów niebezpiecznych potwierdzone będzie kartą przekazania odpadu sporządzoną w trzech egzemplarzach: 
jeden dla właściciela odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Urzędu Miejskiego w Kamieńsku. 

7. Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy Kamieńsk w danym 
roku kalendarzowym, będą realizowane w następnym roku budżetowym w ramach posiadanych środków. 

8. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do siedziby Urzędu 
Miejskiego w Kamieńsku. 

§ 7. Dofinansowanie nie obejmuje: 

1. zwrotu kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, jeżeli właściciel odpadu we 
własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi odbiór, transport i utylizację odpadów, 

2. kosztów poniesionych na demontaż (rozbiórkę) wyrobów zawierających azbest. 

Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 45E05D01-1280-4F0E-9B0C-C3C091527F0D. Podpisany



 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kamieńsku 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/347/13 

Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 27 marca 2013 r. 

Wniosek o przyznanie i sfinansowanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest 
pochodzących z wymiany pokrycia dachu/elementów elewacji budynku lub składowanych na terenie 

nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Kamieńsk 

Proszę o nieodpłatne wykonanie usługi polegającej na usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających 
azbest, pochodzących z pokrycia dachu/elementów elewacji1) budynku mieszkalnego/gospodarczego lub 
składowanego na terenie nieruchomości położonej w Gminie Kamieńsk w miejscowości 
……………..........................…………………przy ul .................................................................................. 

1) Wnioskodawca: 

Imie i nazwisko:............................................................................................................................ 

Adres zamieszkania:..................................................................................................................... 

Adres korespondencyjny:.............................................................................................................. 

Telefon kontaktowy:..................................................................................................................... 

2) Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest: 

Adres posesji, nr obrębu i nr ewidencyjny działki…………………………………....…………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

3) Tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis księgi wieczystej) lub oświadczenie o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane)2) …………….............……………..... 
.................................................................................................................................................................. 

4) Odpad zawierający azbest pochodzi: 

- pochodzi z demontażu dachu/elewacji1 budynku mieszkalnego/gospodarczego1)

- jest składowany na terenie posesji 

5) Planowany termin demontażu dachu/elewacji1)....................................................................... 

6) Ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia i unieszkodliwienia: 

Ilość w m2 lub Mg:........................................................................................................................ 

Rodzaj odpadów: płyty azbestowo-cementowe faliste / płaskie1)

7) Oświadczenia: 

a) Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

b) Upoważniam do przetwarzania wszystkich danych zawartych we wniosku przez Urząd Miejski 
w Kamieńsku do celów związanych z uzyskaniem i rozliczeniem dotacji. 

c) Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz 
firmie działającej na zlecenie Gminy Kamieńsk wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia 
działań związanych z realizacją wnioskowanych prac. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kamieńsku 

Jarosław Kozik

1) właściwe podkreślić
2) załącznik: kserokopia tytułu prawnego lub oświadczenie
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