
                                                                                
Zarządzenie Nr 258/2013
Wójta Gminy Włodowice

z dnia 29 marca 2013 roku 

    w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad odbioru, transportu  i utylizacji 
                        azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice w 2013 roku 
                        od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. 

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z  2001 r.,  Nr 142, poz.  1591 z  późn.  zm.) oraz pkt.  9 Programu usuwania azbestu i  wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice na lata 2011-2032 wprowadzonego Uchwałą Nr 
94/XII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia “Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice na lata 2011-2032” 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje  się  Regulamin  dotyczący zasad  odbioru,  transportu  i  utylizacji   azbestu  i  wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice w 2013 roku od osób fizycznych nie będących 
przedsiębiorcami, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                           Wójt Gminy 
                                                                                                       Adam B. Szmukier



                          Załącznik nr 1 
                                                                                                                 do Zarządzenia Nr 258/2013
                                                                                                                                z dnia 29.03.2013r.

REGULAMIN

dotyczący zasad odbioru, transportu i utylizacji  azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Włodowice w 2013 roku od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Włodowice,  polegające  na  odbiorze,  transporcie  i  utylizacji  pokryć  dachowych  i  elewacji 
zawierających    azbest  lub  wyroby  zawierające  azbest  zdemontowanych  z  budynków 
mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Włodowice od osób fizycznych. 

2. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej Gminy Włodowice będzie 
przedsiębiorca  wybrany  przez  Gminę  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych.

§ 2 

1. O odbiór azbestu i  wyrobów zawierających azbest  mogą się ubiegać Wnioskodawcy, którzy 
posiadają tytuł prawny do nieruchomości.

2. W przypadku budynku, do którego prawo własności posiada kilka osób, do wniosku należy 
dołączyć zgodę wszystkich pozostałych  właścicieli na realizację zadania.

3. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, do  
     wniosku należy dołączyć zgodę właściciela.
4. Warunkiem koniecznym ubiegania  się  o  odbiór,  o  którym mowa w §  1 pkt.1  jest  złożenie 

pisemnego wniosku o dofinansowanie w Urzędzie  Gminy Włodowice (formularz wniosku - 
załącznik nr 1 do regulaminu).

5. Druki wniosków dostępne są :
1) w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w  Urzędzie Gminy 

Włodowice,
2) na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Włodowice: bip.wlodowice.pl.

6. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. 
     Wniosek jest kompletny jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne   
     informacje oraz dokumenty (przywołane we wzorze wniosku)  pozwalające na jego rozpatrzenie.
7. Wnioski  rozpatrywane  będą  w  kolejności  ich  wpływu  do  Urzędu  Gminy,  do  wyczerpania 

środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
8. O  sposobie  rozpatrzenia  wniosku,  o  którym  mowa  w  §  1  pkt.1  Wnioskodawca   zostanie 

poinformowany pisemnie.
9. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, odbioru azbestu i wyrobów zawierających azbest 

dokona wykonawca, o którym mowa w § 1 pkt.2 w terminie wskazanym przez Urząd Gminy.
10. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępnienia wjazdu na teren nieruchomości, z której 

nastąpi odbiór azbestu i wyrobów azbestowych.
11. Koszt usunięcia azbestu ponosi gmina Włodowice zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, 

o którym mowa w § 1 pkt.2.

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier



                                                                                      Załącznik nr 1
                                       do  Regulaminu

                                                                                                                    …...................................... 
                                                                                                                                                                                   ( miejscowość, data)

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

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

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

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

                                             Urząd Gminy
                                         Włodowice

WNIOSEK

o odbiór azbestu lub wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Włodowice 
od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami
(wniosek prosimy wypełnić drukiem)

1. Imię i Nazwisko Wnioskodawcy (właściciela nieruchomości)

Imię                                                                                                      

Nazwisko                                                                                                               

2. Adres zamieszkania Wnioskodawcy 

ulica                                                                                     nr domu                     nr mieszkania                            

kod pocztowy                                   miejscowość                                                               

tel. kontaktowy                                                                   

3. Lokalizacja planowanych prac /miejsce tymczasowego składowania/zalegania wyrobów zwierających azbest/ 
________________________________________________________________________________________

4. Obręb i nr geodezyjny działki __________________________________________________________________________

        5.   Rodzaj płyt eternitowych (faliste/płaskie)        ________________________________________________________________

        6.   Przewidywana ilość wytworzonych odpadów zawierających azbest _______________________________________________

      7.  Termin realizacji zadania _________________________________________________________________________________ 

        8.    Określenie zakresu dofinansowania:

a) wnioskuję o dotację w zakresie odbioru transportu i utylizacji   zdemontowanych przez uprawnioną firmę wyrobów 
zawierających azbest i składowanych tymczasowo na mojej nieruchomości.*

b) wnioskuję o dofinansowanie w zakresie odbioru, transportu i utylizacji azbestu i odpadów zawierających azbest zalegających 
na mojej nieruchomości*

Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem dofinansowania usługi unieszkodliwienia azbestu.

Objaśnienie:
* właściwe podkreślić

                                                                                                                       
...........................................................                                                           …......................................................................
    data i podpis współwłaściciela                                                                                data i podpis wnioskodawcy

1). Jako załączniki do wniosku:
a)   kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku       
       współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania, 



b) zgłoszenie  robót  budowlanych  z  potwierdzeniem  wpływu  do  Wydziału  Architektury  w  Starostwie 
Powiatowym w Zawierciu,

c) dokument  potwierdzający  uprawnienie  podmiotu  w  zakresie  wykonywania  prac  przy  usuwaniu  i 
zabezpieczaniu azbestu i wyrobów azbestowych, który dokonał lub dokona  demontażu pokrycia dachowego 
lub elewacji.
d)   kopia faktury od firmy, która zdemontowała pokrycie dachowe,
e)    protokół przekazania odpadu od firmy demontującej azbest dla właściciela.

f)    ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ( druk dostępny w           
       Urzędzie Gminy),

       g)    decyzja od Marszałka Województwa zatwierdzająca gospodarkę odpadami dla firmy wykonującej usługę
       h)    kolorowe zdjęcie obiektu lub złożonego azbestu.
 
Uwaga:
Na kserokopiach dokumentów należy stwierdzić za zgodność z oryginałem (czynność ta może być wykonana przez 
Organ Gminy po wcześniejszym wglądzie do oryginału dokumentu).


	WNIOSEK

