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Poz. 1452
UCHWAŁA NR XIX/146/12
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie zasad dofinansowania ze środków budżetu Miasta zadań z zakresu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą przy udziale funduszy uzyskanych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
– Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jednolity – Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.150) Rada Miasta
Kostrzyn nad Odrą uchwala:
zasady dofinansowania ze środków budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą zadań z zakresu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
§ 1. 1. Uchwała określa szczegóły pomocy (w formie dotacji) ze środków budżetu Miasta Kostrzyn nad
Odrą jaka zostanie udzielona właścicielom budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie
miasta, na realizację zadania polegającego na usuwaniu z tych obiektów budowlanych wyrobów zawierających
azbest.
2. Pomoc udzielana przez miasto stanowi realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na
terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, na lata 2009-2032.
3. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz środki własne zabezpieczone w budżecie Miasta.
4. Pomoc będzie realizowana, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Miasta Kostrzyn nad Odrą o dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w terminie do
15 października danego roku budżetowego.
§ 2. 1. Sfinansowane, w pełnej wysokości (nie więcej niż 3.000,00zł), mogą być koszty demontażu,
zebrania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest powstałych w związku z wymianą
pokryć dachowych.
2. Ubiegającym się o dofinansowanie zadania określonego w ust. 1 mogą być podmioty określone
w art. 403 ust. 4 ustawy o ochronie środowiska, które zamierzają dokonać wymiany pokrycia dachu budynku
niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, posiadające tytuł prawny do nieruchomości.
3. Dotacja może być przyznana wyłącznie jeden raz na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu
danej nieruchomości.
§ 3. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą określi wzory: wniosku, umowy i innych dokumentów, które
obowiązywać będą osoby ubiegające się o dotację.
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§ 4. 1. Planujący wymianę pokryć dachowych i usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości
występuje z wnioskiem do Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą o dofinansowanie tych prac.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu stwierdzającego, że wnioskodawca jest
właścicielem nieruchomości, użytkownikiem wieczystym lub dysponuje nieruchomością na podstawie
zawartej umowy z jej właścicielem. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób,
należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia odpowiedniemu organowi zamiaru wykonania
prac lub oświadczenie, że do dnia podpisania umowy wnioskodawca dostarczy dokument potwierdzający
zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę
(zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623
ze mianami).
c) kopię „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wytworzenia” zgodnie ze wzorem
będącym załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8,
poz. 31),
d) kopię „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zgodnie ze
wzorem będącym załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010r. Nr 162, poz. 1089),
3. Wniosek wraz z załącznikami składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kopii dokumentów
stanowiących załączniki do wniosku wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginałów dokumentów w celu
stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.
4. Wniosek może zostać podpisany przez pełnomocnika. W tym przypadku wraz z wnioskiem należy
złożyć pełnomocnictwo.
5. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wyczerpania środków określonych
w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonawcą zadania obejmującego prace wyszczególnione w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu będzie
firma posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, wydane w trybie
przepisów ustawy o odpadach, wybrana przez Burmistrza Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
§ 6. Procedura realizacji zadania:
1. Złożone wnioski weryfikowane będą przez powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kostrzyn nad
Odrą komisję, składająca się z pracowników urzędu.
2. Komisja na podstawie dokumentów, o których mowa w § 4 rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do
realizacji.
3. Pozytywnie zaakceptowany wniosek będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy cywilnoprawnej
w której określone zostaną warunki, terminy wykonania zadania oraz obowiązki stron.
4. Komisja, o której mowa w ust. 1 może dokonać wizji celem sprawdzenia wykonania prac
zrealizowanych na podstawie złożonego wniosku.
§ 7. 1. Burmistrz Miasta odmówi udzielenia dotacji w następujących przypadkach:
a) wniosek nie spełnia wymogów określonych w niniejszej uchwale,
b) wykorzystane zostały środki przeznaczone na ten cel w budżecie miasta Kostrzyn nad Odrą.
2. Osobie ubiegającej się o dofinansowanie, której wniosek nie został uwzględniony, nie przysługuje z tego
tytułu roszczenie.
3. W ramach pomocy nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów z których
zostaną usunięty materiały zawierające azbest.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XVII/133/12Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 maja 2012r.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Tadla

