Zarządzenie Nr 212/2019
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Kamiennej Góry”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506 z póź.zm.), a także realizując zadania zawarte w „Programie usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Kamiennej Góry przyjętego Uchwałą Nr XLI/254/14 Rady Miejskiej w Kamiennej
Górze z dnia 29 stycznia 2014 r.
zarządza się co następuje:
§1
Przyjmuje się „Regulamin udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Kamiennej Góry”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Traci moc Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 19 stycznia 2015r.,w sprawie
przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Kamiennej Góry”
§3
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Kamienna Góra
-/Janusz Chodasewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Kamiennej Góry
Nr …../2019 z dnia ………..2019r.

REGULAMIN
udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta Kamienna Góra

§1
1. Regulamin określa

zasady przyznawania dofinansowania na realizację zadań polegających

na pokryciu kosztów związanych z unieszkodliwianiem odpadów powstałych przy wymianie pokryć
dachowych, elewacji itp. zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie
miasta Kamiennej Góry
2. Dofinansowaniu podlegają koszty:
1) demontażu pokryć dachowych,
2)

załadunku,

3)

transportu,

4)

unieszkodliwieniu,

odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1.
3. Ustala się, że dofinansowaniu mogą podlegać również koszty związane z unieszkodliwianiem odpadów
zawierających azbest, magazynowanych lub zalegających na terenie nieruchomości, które zostały
zdemontowane przed datą wydania zarządzenia, na warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu,
w przypadku gdy nieruchomość ta jest wpisana w „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu miasta Kamiennej Góry.
4. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów uzgodnień i wykonania dokumentacji technicznej związanej z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego,
elewacji, itp.

5. Dofinansowanie nie obejmuje podmiotów, które we własnym zakresie dokonały czynności przekazania
do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
6. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne posiadające tytuł prawny do obiektu
budowlanego, zlokalizowanego na terenie miasta Kamiennej Góry.
7. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, do wniosku
należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości.
8. W przypadku obiektu budowlanego, do którego prawo własności posiada kilka osób, do wniosku należy
dołączyć zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości na realizację zadania.

9. Kwota dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych w zależności od możliwości
finansowych Gminy oraz od warunków zawartych w regulaminie finansowania przez WFOŚiGW.

§2
1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
oraz przedłożeniem przez właścicieli, zarządców nieruchomości następujących dokumentów:
1) wniosku o udzielenie dofinansowania;
2) informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania,
3) oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
4) decyzji

pozwolenia

na

budowę/rozbiórkę

lub

potwierdzenie

zgłoszenia

wykonania

robót

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
5) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgodę
wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania.

6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
7) Wymogu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 3 i 4 nie stosuje się do unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest, składowanych na terenie nieruchomości, które zostały zdemontowane przed
datą wydania zarządzenia.
2. W przypadku przedłożenia niepełnego wniosku, Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia
wniosku lub złożenia wyjaśnień na etapie kwalifikacji wniosku. W przypadku nie dokonania ww.
czynności w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Wnioski złożone po terminie, nie będą przyjmowane do realizacji w bieżącym roku kalendarzowym.
4. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok
kalendarzowy, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością
złożenia wniosków oraz wysokości posiadanych na ten cel środków.

5. W przypadku niewypełnienia przez Właściciela któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu
Gmina może odmówić udzielenia dofinansowania.
6. Burmistrz Miasta Kamiennej Góry poinformuje w sposób zwyczajowo przyjęty o terminie składania
wniosków do Urzędu.

7. Wniosek może zostać poddany sprawdzeniu weryfikacji w terenie przez uprawnione osoby.
§4
1. Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Kamienna Góra
o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W
przypadku braku środków finansowych na ten cel w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowania może udzielić Gmina Miejska Kamienna Góra ze
środków własnych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.
2.Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest realizowana będzie przez wykonawcę wyłonionego przez
Gminę Miejską Kamienna Góra, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z prawem zamówień
publicznych.
3. Pracownicy Urzędu Miasta Kamiennej Góry mają prawo do kontroli realizacji zadania, na każdym jego
etapie.
4. Wnioskodawca, na żądanie kontrolującego, zobowiązany jest udzielić wszelkich wyjaśnień i informacji
w zakresie realizowanego zadania.

§5

1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełni Burmistrz
Miasta Kamienna Góra.
2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy: Prawo
budowlane, Prawo ochrony środowiska a także Kodeks Cywilny.

