Załącznik do zarządzenia nr 84 / 09 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lubawskie z dnia 17.07.2009 r.

„Regulamin współfinansowania działań w zakresie usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w roku 2009”
§1
1. Regulamin określa zasady współfinansowania działań w zakresie usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Współfinansowaniu podlegają wyłączne działania obejmujące kompleksowo demontaż, transport
i unieszkodliwianie pokryć dachowych azbestowo-cementowych budynków mieszkalnych
położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakończone
w terminie do dnia 31.10.2009 r.
3. Określone w pkt. 2 prace mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające wymagane
zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi uprawnienia i zezwolenia.
4. O współfinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne.
5. Współfinansowanie określonych w pkt 2 działań może nastąpić jednorazowo dla danego budynku
mieszkalnego w kwocie nie przekraczającej 50 % faktycznych kosztów realizacji prac (brutto)
oraz nie większej niż 2 000,00 zł.
6. W przypadku budynków, których część wykorzystywana jest do prowadzenia działalności
gospodarczej współfinansowanie może obejmować wyłącznie część pokrycia dachowego
odpowiadającą procentowemu udziałowi powierzchni użytkowych budynku o funkcji mieszkalnej.
7. Łączna kwota przeznaczona na współfinansowanie określonych w pkt. 2 działań wynosi
10 000,00 zł.
1.

2.
3.
4.

§2
W celu ubiegania się o współfinansowanie określonych w § 1 pkt 2 działań właściciel
nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim (biuro
nr 29 – sekretariat) w terminie od dnia 27.07.2009 r. do dnia 17.08.2009 r. następujące dokumenty:
a) wniosek o współfinansowanie ze środków GFOŚiGW działań w zakresie usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
regulaminu,
b) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października
2003 roku - w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany
azbest (Dz. U. Nr 192 poz.1876)- załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wg daty wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście
Lubawskim.
Współfinansowaniem zostaną objęte działania ujęte w prawidłowych pod kątem
formalno-prawnych wnioskach do łącznej kwoty zgodnie z w § 1 pkt 7.
W terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowego pod kątem formalno-prawnym wniosku,
wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o sposobie jego rozpatrzenia.

§3
1. Po zakończeniu realizacji działań podlegających współfinansowaniu właściciele nieruchomości są
zobowiązani złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim (biuro nr 29 – sekretariat)
w terminie do dnia 30.11.2009 r. następujące dokumenty:
a) kserokopię wymaganego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo
budowlane zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji – pozwolenie na budowę, obejmujących
w swoim zakresie demontaż pokrycia dachowego objętego współfinansowaniem,
b) kserokopię wymaganej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. – o odpadach karty
przekazania odpadu potwierdzającej przekazanie odpadów zawierających azbest
pochodzących z demontażu pokrycia dachowego objętego współfinansowaniem,
c) fakturę VAT (lub rachunek) wystawioną przez podmiot, o którym mowa w § 1 pkt 3
na Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie (ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, NIP
877-10-01-987),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty za wykonanie części działania
finansowanego ze środków własnych (oryginały do wglądu),
e) informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
października 2003 roku - w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz.1876)- załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
2. Faktura o której mowa pkt. 1 c) nie może być wystawiona na kwotę wyższą niż:
a) wskazana w informacji, o której mowa w § 2 pkt 4,
b) 50 % faktycznych kosztów realizacji prac (brutto) podlegających współfinansowaniu.
3. Zapłata za fakturę, o której mowa pkt. 1 c) i 2 będzie realizowana przez Urząd Miejski
w Nowym Mieście Lubawskim w terminie do 14 dni od otrzymania wszystkich wymaganych
zgodnie z pkt 1 prawidłowych pod względem formalno-prawnym dokumentów.
§4
1. W przypadku nie spełnienia przez właściciela nieruchomość określonych niniejszym regulaminem
warunków współfinansowanie może zostać wstrzymane lub cofnięte.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne rozstrzygnięcie podejmuje
Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Nowe Miasto Lub. dn. …………………..

BURMISTRZ MIASTA
NOWE MIASTO LUBAWSKIE
WNIOSEK O WSPÓŁFINANSOWANIE
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej działania w zakresie
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
1. Imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy (właściciel budynku):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. tel. kontaktowy…………..…….……………………
2. Lokalizacja budynku mieszkalnego z dachem azbestowo-cementowym planowanym do demontażu:
Nowe Miasto Lubawskie, ul. ………………………………………………………………………………………
działka ewidencyjna nr ………………….., obręb ………………
3. Zakres działania:
Demontaż, transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych
płaskich/falistych* o grubości …… mm i łącznej powierzchni ……. m2.
W budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza / powierzchnia użytkowa całego budynku
wynosi ……. m2, powierzchnia użytkowa pomieszczeń wykorzystanych do prowadzenia działalności
gospodarczej wynosi ……. m2.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem współfinansowania działań w zakresie usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w roku 2009 oraz znane mi są sposoby postępowania
z odpadami zawierającymi azbest, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
………………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA
1. Miejsce, adres
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):
a) osoba prawna - nazwa, adres ...................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3. Tytuł własności .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5. Ilość (m2, tony)3) ...........................................................................................................................................
6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) ...........................................................................................................
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) ...........................................................................................
b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ..............................................................
8. Inne istotne informacje o wyrobach6)…………………………………...........................................................
………..............................
(podpis)
Data .................................

Objaśnienia:
*)
Niepotrzebne skreślić.
1)
Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)

3)
4)

5)

6)

Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia
ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów
zawierających azbest.
Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających
azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.
Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE
ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
1. Miejsce, adres ............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Właściciel/zarządca *):
a) osoba prawna - nazwa, adres ..............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ...............................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. Tytuł własności ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5. Ilość (m2, tony)3) .........................................................................................................................................
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ............................................................................................
7. Planowane usunięcia wyrobów:
a) sposób ..................................................................................................................................................
b) przez kogo ............................................................................................................................................
c) termin ....................................................................................................................................................
8. Inne istotne informacje4) .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................
(podpis)
Data ....................................

Objaśnienia:

*)
1)
2)

3)
4)

Niepotrzebne skreślić.
Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
– płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
– rury i złącza azbestowo-cementowe,
– izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
– wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
– przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
– szczeliwa azbestowe,
– taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
– wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
– papier, tektura,
– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.
Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

