UCHWAŁA Nr XXXVII/236/2014
RADY GMINY SADKOWICE
z dnia 05 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia zasad finansowania zadań w zakresie realizacji Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sadkowice

Na podstawie art. 7 ust. pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz.
1318, z 2014r. poz. 379), oraz art. 400a ust. 1 pkt. 8, art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 1232, poz. 1238, z 2014 r., poz.
40, poz. 47, poz. 457) i uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr XIV/88/2012 z dnia 26 marca
2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z
terenu gminy Sadkowice” oraz uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr XXXV/221/2014 z dnia
23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Sadkowice” , uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady finansowania zadań w zakresie realizacji Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sadkowice, stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór zgłoszenia o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olszak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/236/2014
Rady Gminy Sadkowice
z dnia 05 sierpnia 2014 r.
Zasady finansowania zadań w zakresie realizacji Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sadkowice
§ 1. Finansowaniu podlegają zadania ujęte w „Programie Usuwania Azbestu i Wyrobów
Zawierających Azbest dla Gminy Sadkowice”, z nieruchomości w granicach administracyjnych
Gminy Sadkowice, których właścicielami są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby
prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami
prawnymi.
§ 2. Źródłem finansowania zadania będą środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub innych źródeł oraz środki własne
z budżetu Gminy Sadkowice.
§ 3. Sfinansowaniem objęte są koszty przygotowania do transportu, transport i
unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów
niebezpiecznych w związku z wymianą pokryć dachowych lub elementów elewacji w tym
pokryć dachowych wcześniej zdemontowanych i składowanych na terenie posesji.
.
§ 4. Ogólna kwota przeznaczona na finansowanie, usuwania i unieszkodliwiania azbestu i
wyrobów zawierających azbest określona będzie w budżecie Gminy Sadkowice.
§ 5. Wykonawcą zadania obejmującego prace wymienione w § 3 niniejszej uchwały, będzie
podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, posiadający przewidziane
prawem stosowne uprawnienia, który na zlecenie Gminy Sadkowice dokonywał będzie
przygotowania do transportu, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających
azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych w związku z wymianą pokryć dachowych lub
elementów elewacji w tym pokryć dachowych wcześniej zdemontowanych i składowanych na
terenie posesji.
§ 6. Procedura realizacji zadania:
1.Planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występują do Wójta Gminy
Sadkowice ze zgłoszeniem o sfinansowanie prac wymienionych w § 3 niniejszej uchwały.
2. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o przyjęciu zgłoszenia do realizacji.
3. Realizacja zadania obejmuje czynności wymienione w §3 niniejszej uchwały.
4. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wyłonionej firmy
z właścicielem nieruchomości.
5. Odbiór azbestu i wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na
legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania
odpadu, sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela odpadu, drugi dla
odbierającego odpad, trzeci dla Gminy Sadkowice.

6. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w
Sadkowicach.
7. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku z powodu wyczerpania limitu środków, o którym
mowa w § 2 niniejszej uchwały, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym
ogłoszeniu naboru.
§ 7. Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel nieruchomości we własnym zakresie zlecił
uprawnionemu podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.
§ 8. Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania będzie pozyskanie przez Gminę Sadkowice
w danym roku budżetowym środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub innych źródeł.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olszak

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/236/2014
Rady Gminy Sadkowice
z dnia 05 sierpnia 2014 r.
Sadkowice dnia ...................................

ZGŁOSZENIE O USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Część A Wypełnia zgłaszający
Imię i Nazwisko właściciela posesji: ....................................................................
miejscowość............................................. numer posesji.................. numer działki
ewidencyjnej........................ ilość osób zameldowanych w posesji.........................
rodzaj budynku/ów z którego/ych został zdjęty azbest do odbioru............................
........................................................... rodzaj azbestu ...............................................
ilość azbestu do odebrania (waga kg) ......................................................................
Załączniki do niniejszego zgłoszenia:
1. oświadczenie o zdemontowaniu azbestu.
2. zgłoszenie usunięcia z pokrycia dachowego wyrobów zawierających azbest do
Starostwa Powiatowego zgodnie z art.30 ust.7 Prawo Budowlane .
.................................................
(podpis osoby składającej zgłoszenie)

Część B Wypełnia przyjmujący zgłoszenie
Powyższe dane są zgodne z programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Sadkowice

...............................................(po
dpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a
…………………………………………………………………………………………………..
właściciel/ka, zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami
zawierającymi azbest zamieszkały/a .........................................................................................
legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer) ………………....................................
wydanym przez ………………………………………………………………………………..
Oświadczam, iż azbest zgłaszany do odbioru został zdemontowany z budynku/ów:
.…………………………………………………………………………………………………
(wymienić rodzaj budynku – gospodarczy, mieszkalny, )
i na dzień zgłoszenia tj. ……………………………………………………………………..
posiadam / nie posiadam* stosowne/go zgłoszenie/a usunięcia z pokrycia/ć dachowego/ych
wyrobu/ów zawierającego/ych azbest do Starostwa Powiatowego zgodnie z art. 30 ust. 7
ustawy Prawo Budowlane.
………………………………………………
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

* - niepotrzebne skreślić

