Zarządzenie Nr 17/2018
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów
zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Radecznica na 2018 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446), uchwały Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radecznica z dnia 16
czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Radecznica na lata 2010-2032, uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Radecznica z
dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia aneksu uzupełniającego do „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radecznica”, zarządzam co następuje:
§1
Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów
zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Radecznica na 2018 r.”, stanowiący
załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Informatyki i BIP

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN
przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radecznica na 2018 r.
§1
1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania poniesionych kosztów na
realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
zlokalizowanych na terenie Gminy Radecznica.
2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
3. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynosić do 100% jego kosztów
kwalifikowanych obejmujących koszty demontażu, zabezpieczenia, załadunku,
transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

§2
1. Dofinansowaniu podlegają zadania ujęte w „Programie usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Radecznica na lata 2010-2032”.
2. Dofinansowanie może być przeznaczone na usuwanie azbestu z obiektów położonych
na terenie Gminy Radecznica należących do:
a) osób fizycznych
b) stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego
3. Dofinansowaniem objęty jest jeden z poniższych zakresów prac:
a) demontaż, transport i składowanie materiałów zawierających azbest,
b) pakowanie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
zmagazynowanych na posesjach
4. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem
nowego pokrycia dachowego.
§3
1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w Urzędzie
Gminy w Radecznicy:
a) wniosku o dofinansowanie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu),

b) dokumentu, potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
c) Oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zgłoszenia robót
dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny
rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do Starostwa Powiatowego
lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu ze Starostwa Powiatowego wraz z
kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących
przedmiotem wniosku.
d) oświadczenia o usunięciu wyrobów zawierających azbest przed wejściem w życie
przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. o usuwaniu wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71,
poz. 649 ze zm.)
2. Druki wniosku o przyznanie dofinansowania dostępne są w Urzędzie Gminy w
Radecznicy oraz na stronie internetowej www.gminaradecznica.pl.
3. Termin naboru wniosków podany będzie do publicznej wiadomości
w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy oraz na stronie
internetowej Gminy Radecznica (www.gminaradecznica.pl).
4. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na obowiązującym formularzu
wniosku i zawierające wszystkie jego elementy i załączniki.
5. W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę niekompletnego Wniosku, może zostać
on wezwany do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Wniosek jest
kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne
informacje oraz dokumenty wskazane w Regulaminie, a także przywołane we wzorze
wniosku.
6. W przypadku nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, wniosek pozostanie
bez rozpatrzenia.
7. Wnioskodawcy zostaną poinformowani przez Urząd Gminy w Radecznicy o wyborze
ich Wniosków do realizacji.
§4
1. Gmina Radecznica przeprowadzi procedurę wyboru wykonawcy zadań, zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, który na zlecenie Gminy Radecznica dokonywać będzie demontażu,
zbierania i transportu wyrobów azbestowych do miejsca unieszkodliwiania.
2. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace będzie firma spełniająca warunki
określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie gospodarki
odpadami azbestowymi.

Data rejestracji ......................................................
Wpisano do rejestru wniosków pod nr ................

URZĄD GMINY W RADECZNICY
UL. B. PRUSA 21
22-463 RADECZNICA

WNIOSEK
o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest z posesji położonych na terenie Gminy Radecznica w roku 2018
1. Dane wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko lub nazwa: ...................................................................................................................
b) dane do korespondencji (adres zamieszkania lub siedziby):
ulica ...................................................... nr domu .................. nr mieszkania ............................................
miejscowość ............................................ kod pocztowy ................. tel. kontaktowy ..............................
c) dowód osobisty numer .................................... wydany w dniu ............................................................
przez ..........................................................................................................................................................
2. Adres realizacji przedsięwzięcia (lokalizacja eternitu):
ulica..................................................................... nr domu ..............................................................
miejscowość

…………………………………..kod

pocztowy

.........................................

numer

ewidencyjny działki ............ nr i nazwa obrębu ............................, na której zlokalizowany jest azbest.
3. Opis przedsięwzięcia:

Miejsce występowania:
budynek mieszkalny, ilość budynków ………,
budynek gospodarczy, ilość budynków ………
eternit zdeponowany na działce gruntowej przed 6.05.2004r.
eternit zdeponowany na działce gruntowej po 6.05.2004r.

Rodzaj eternitu i jego ilość:
falisty na budynku ……………… m2,

falisty na działce gruntowej ……………… m2,

płaski na budynku ……………… m2,

płaski na działce gruntowej ……………… m2.

Ja niżej podpisany/a ………………………………………oświadczam, że:

1) Jestem uprawniony/a do złożenia niniejszego wniosku oraz posiadam prawo do dysponowania
nieruchomością, której dotyczy wniosek na cele związane z realizacją projektu,
2) Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem przyznawania dofinansowania na usuwanie
wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Radecznica”
3) Na terenie nieruchomości, której dotyczy wniosek nie jest prowadzona działalność gospodarcza
4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie
dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla
potrzeb realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

....................................................................................................
(data i podpis Wnioskodawcy)

