
UCHWALA Nr VIII/55/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie okreslenia zasad finansowania zadaiJ. z zakresu usuwania azbestu
iwyrobow zawieraj~cych azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072); art.
400a ust. 1 pkt 8, pkt 21 oraz art. 403 ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232, poz. 1238 z 2014r. poz. 40, poz. 47, poz.
457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz.1322, poz. 1662,.z 2015r. poz. 122, poz. 151, poz.
277, poz. 478 i poz. 881) w zwiqzku z uchwalq Rady Ministr6w z dnia 14lipca 2009r. w
sprawie ustanowienia programu wie101etniego pod naZWq"Program Oczyszczania Kraju z
azbestu na lata 2009-2032" zmienionego uchwalq Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r., oraz
uchwalq Nr XXIV /187 /13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 20 13r.
w sprawie przyjycia Programu usuwania azbestu z terenu Miasta Rawa Mazowiecka) Rada
Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast((puje:

§ 1. Okresla siy zasady finansowania zadan z zakresu usuwania azbestu i wyrob6w
zawierajqcych azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017, w brzmieniu
stanowiqcym zalqcznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku
Urzydowym Wojew6dztwa L6dzkiego.



Zal~cznik do Uchwaly Nr VIII/55/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 sierpnia 2015

Zasady finansowania zadan z zakresu usuwania azbestu i wyrob6w zawieraj~cych
azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017.

§ 1. Finansowane bydq zadania zwiqzane z usuwaniem azbestu i wyrob6w zawierajqcych azbest,
ujyte w "Programie Usuwania Azbestu z terenu Miasta Rawa Mazowiecka", z nieruchomosci
znajdujqcych siy w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, kt6rych
wlascicielami Sqosoby fizyczne, wsp61noty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiybiorcy oraz
jednostki sektora finans6w publicznych bydqce osobami prawnymi, dysponujqce prawem
wlasnosci 1ub innym prawem do dysponowania nieruchomosciq.

§ 2. Zr6dlem finansowania zadail bydq srodki pochodzqce z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi oraz srodki wlasne z budzetu Gminy Miasto
Rawa Mazowiecka.

§ 3. Og6lna kwota przeznaczona na finansowanie demontazu, usuwania i unieszkodliwiania
wyrob6w zawierajqcych azbest okreslona bydzie w budzecie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka.

§ 4. Finansowane w pelnej wysokosci mogq bye koszty demontazu, zbierania, odpowiedniego
zapakowania odpad6w azbestowych, zaladunku, transportu i unieszkodliwianie azbestu oraz
wyrob6w zawierajqcych azbest pochodzqcych z wymiany pokrye dachowych lub element6w
elewacji, w tym pokrye dachowych wczesniej zdemontowanych i skladowanych na terenie posesji.

§ 5. Wykonawcq zadania obejmujqcego powyzsze prace na terenie miasta bydzie podmiot
wybrany zgodnie z zasadami udzielania zam6wieil publicznych, posiadajqcy przewidziane
przepisami prawa stosowne uprawnienia, kt6ry na zlecenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka
dokonywae bydzie demontazu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrob6w
zawierajqcych azbest w miejscu unieszkodliwiania odpad6w azbestowych.

§ 6. Procedura realizacji zadania:
1) planujqcy usuniycie odpad6w azbestowych z nieruchomosci wystypuje z wnioskiem

do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 0 sfinansowanie tych prac;
2) wz6r wniosku stanowi zalqcznik do niniejszych zasad finansowania zadail

z zakresu usuwania azbestu i wyrob6w zawierajqcych azbest z terenu Miasta Rawa
Mazowiecka na lata 2016-2017;

3) finansowaniem objyty jest nastypujqcy zakres prac: demontaz, usuwanie
i unieszkodliwianie odpad6w zawierajqcych azbest (przez usuniycie rozumiemy
zbieranie, zaladunek, transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwienia
na odpowiednie skladowisko odpad6w niebezpiecznych); koszty nowego pokrycia
dachowego nie pod1egajC!finansowaniu;

4) wnioski przyjmuje i weryfikuje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka;
5) wnioskodawca informowany jest 0 przyjyciu wniosku do rea1izacji;



6) termin demontazu i odbioru wyrobow zawierajqcych azbest uzgadnia przedstawiciel
wylonionej firmy z wlascicielem nieruchomosci;

7) warunkiem zakwalifikowania inwestycji do realizacji i ubiegania siy 0 otrzymanie
srodkow bydq prawidlowo wypelnione wnioski rozpatrywane wedlug kolejnosci ich
zlozenia w Urzydzie Miasta Rawa Mazowiecka do wyczerpania srodkow finansowych
przewidzianych na dany rok budzetowy w budzecie Gminy Miasto Rawa
Mazowiecka;

8) wnioski nie rozpatrzone w danym roku z powodu wyczerpania limitu srodkow
o ktorych mowa w § 2, bydq rozpatrywane w pierwszej kolejnosci przy ponownym
ogloszeniu naboru;

9) prace objyte finansowaniem zostanq wykonane w calosci przez podmiot, 0 ktorym
mowa w § 5 na niniejszych zasadach.

§ 7. Podstawq rozliczenia dofinansowania bydq:
1) oryginal protokolu z zakonczenia robot, podpisany przez przedstawiciela Gminy

Miasto Rawa Mazowiecka i Wykonawcy;
2) zestawienie imienne podmiotow, u ktorych wykonano usuniycie wyrobow

zawierajqcych azbest wraz z ilosciami wyrobow i indywidualnymi kartami
przekazania odpadow. Podmiot u ktorego wykonano usuniycie wyrobow
zawierajqcych azbest, potwierdza wykonanie prac stosownym oswiadczeniem, ktore
stanowi zalqcznik do calego zestawienia.

3) faktury oraz rachunki dotyczqce wydatkow poniesionych na realizacjy zadania,
wystawione przez Wykonawcy wymienionego w § 5.

§ 8. Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminy Miasto Rawa
Mazowiecka dofinansowania ze srodkow Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej.



Zalqcznik do zasad finansowania
zadari z zakresu usuwania azbestu
i wyrob6w zawierajqcych azbest
z terenu Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2016-2017

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Plac Pitsudskiego 5
96-200'Rawa Mazowiecka

Wniosek
Prosz~ 0 nieodplatne wykonanie uslugi demontaz, odbi6r, transport

i unieszkodliwienie odpad6w zawierajqcych azbest, pochodzqcych z nieruchomosci zlokalizowanej w
Rawie Mazowieckiej ul. nr domu dzialka numer
ewidencyjny... ... ... ... . kt6ry stanowi mojq wlasnose/wsp6Iwlasnose*.

po piS wnlos 0 awcy)
WNIOSKODAWCA:

Imi~ i Nazwisko
Adres

Telefon/kontakt
Rodzaj podmiotu, z posesji kt6rego b~dq JST/osoba fizyczna/ przedsi~biorca/inne*
usuwane wyroby zawierajqce azbest

Podstawowe parametry odpad6w (azbest prosty/falisty *)

1I0seodpad6w (mL
/ Mg)

Rodzaj odpad6w EterniU inne*
Zr6dlo azbestu (typ budynku) 1) Znajdujqcy si~ na budynku,

2) skladowany, zdj~ty z budynku: mieszkalnego/
gospodarczego/ przemyslowego/ mieszkalno -
gospodarczego/ uzytecznosci publicznej/inne
wyroby zawierajqce azbest*

Wykaz dokument6w niezbednych do przedlozenia przy skladaniu wniosku:
- kserokopiy dokumentu potwierdzaj'lcego tytul prawny do obiektu budowlanego, z kt6rego S'l usuwane
elementy azbestowe lub materialy zawieraj'lce azbest (oryginal do wgl'ldu).
- w przypadku wsp61wlasnosci, zgoda wszystkich wlascicieli na zbi6rky i utylizacjy materia16w
niebezpiecznych.


