UCHWAŁA Nr XXIV/230/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu demontażu oraz usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie, gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zmiana z 2016, poz. 1579) art. 400 a ust. 1 pkt 8 i 9 art. 403 oraz ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 672, zmiany z 2015 r.,
poz. 1936, z 2016 poz. 2255, poz. 2260) w związku z ustawą 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. W Uchwale Nr XLIV/444/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu finansowania zadań z zakresu demontażu oraz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Kamieńsk zmienia się załącznik nr 2 do uchwały, któremu nadaje się brzmienie zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia po upływie 14 dni od dat ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńsku
Jarosław Kozik
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/230/2017
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 15 lutego 2017 r.
WNIOSEK
o przyznanie i sfinansowanie usługi demontażu oraz/lub usunięcia i unieszkodliwienia odpadów
zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachu/elementów elewacji budynku lub składowanych
na terenie nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Kamieńsk
1. Wnioskodawca
Imię:...............................................................
Nazwisko:............................................................................
Adres zamieszkania:.............................................................................................................................
Telefon:...............................................................................................................................................
2. Miejsce demontażu oraz/lub wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest:
Adres nieruchomości:...............................................................................................................................
Nr ewid. działki:........................................... Obręb:.................................................................................
Tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis księgi wieczystej) lub oświadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane 1)
.................................................................................................................................................................
Nieruchomość (prosimy zaznaczyć właściwą kratkę znakiem „x”):
[ ] budynek mieszkalny
[ ] budynek gospodarczy
[ ] garaż
3. Odpad zawierający azbest (prosimy zaznaczyć właściwą kratkę znakiem „x”):
Wyrób zawierający azbest:
[ ] jest składowany na terenie posesji i wymaga odebrania
[ ] wymaga zdemontowania i odebrania 2)
Termin odbioru odpadów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem odpadu
zgodnie z umową podpisaną z Gminą Kamieńsk.
Zastosowanie odpadu zawierającego azbest:
[ ] pokrycie dachu
[ ] pokrycie elewacji
[ ] inne: .........................................
Rodzaj odpadu:
[ ] płyty azbestowo-cementowe faliste
[ ] płyty azbestowo-cementowe płaskie
[ ] inne: .........................................
Ilość odpadów zawierających azbest:
............................ m2 lub ............................. Mg
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4. Oświadczenia:
a) Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu finansowania zadań z zakresu demontażu oraz
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk, stanowiącego załącznik nr 1 do
uchwały Nr XLIV/444/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 maja 2014 r.
b) Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
c) Przyjmuję do wiadomości, że w razie nie uzyskania dotacji przez Gminę Kamieńsk na realizację zadania z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i braku jego
realizacji, Wnioskodawca nie otrzyma dofinansowania i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia
wobec Gminy Kamieńsk.
d) Wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku do celów sprawnej
realizacji wnioskowanych prac, będącej przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.
e) 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.
............................................................
miejscowość, data

.................................................
podpis

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1) Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością oraz, w przypadku
współwłasności, pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.
............................................................
miejscowość, data

.................................................
podpis

2) Potwierdzoną kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem właściwego
organu o nie wniesieniu sprzeciwu.
............................................................
miejscowość, data

.................................................
podpis

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńsku
Jarosław Kozik

1) Kopię

dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością oraz, w przypadku współwłasności, pisemną
zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.
2) Potwierdzoną kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem właściwego organu o nie
wniesieniu sprzeciwu
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