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BURMISTRZA MIASTA J4DRZEJOWA

z dnia...li.. I J....Ml.r
w sprawie ustalenia Regulaminu éwiadczenia przez Gming Jpdrzejów uslug rwiqzanych
z usuwaniem azbestu z nieruchomoéci stanowiqcych wlasnoéó osób fizycznych oraz powolania
Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o zakwalifikowanie do udziatu w,, Programie usuwania
azbestu oraz wyrobów zawieraj4cych azbest z terenu gminy Jpdrzejów na lata 2008-2032" w 201 3 r"

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym I tj. Dz. U.
z 2001 nr 142 po2.1591 oraz Uchwaty nr XLlIU323l09 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 29
kwietnia 2009 r. w sprawie przyjEcia,, Programu usuwania wyrobów zawierajqcych azbest dla Miasta
i Gminy Jgdrzejów nalafa2008-2032" zarz4dzam co nastgpuje:

$ 1

Ustalam Regulamin Swiadczenia przez Gminp Jpdrzejów uslug: demontaZu, zaladunku, wywozu
i utylizacji wyrobów zawierajqcych azbest z pokryó dachowych budynków stanowi4cych wlasno5ó
ostib fizycznych, w brzmieniu stanowi4cym zalqczntk nr I do niniejszego Zarzqdzenia

$2

Powolujg KomisjE do spraw rozparzenia wniosków o zakwalifikowanie do udzialu w ,,Programie
usuwania azbestu oraz wyrobów zawierajqcych azbest z terenu gminy Jgdrzejów na lata 2008-2032
w skladzie:

1. Wojciech Abramowicz-naczelnik Wydzialu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

2. Agnieszka chudzik - inspektor wydzialu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

3..laroslaw Rosolowski - inspektor wydzialu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

s3
W¡,konanie Zarz1dzenia powierzam Naczelnikowi Wydziatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Urzqdu Miejskiego w Jgdrzejowie

$4

Traci moc Zarzqdzenie Nr 403/201 1 Burmistrza Miasta Jpdrzejowa z dnia 29.12.2011 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu Swiadczenia przez GminE Jgdrzejów uslug rwiqzanych
z usuwaniem azbestu z nieruchomoéci stanowi4cych wlasnoSó osób fizycznych oraz powolania
Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o zakwalifikowanie do udziafu w,, Programie usuwania
azbestu oraz wyrobów zawieraj4cych azbest z terenu gniny Jgdrzejów nalata2008-2032' w 2012 r.

T,arzqdzenie wchodzi w irycie z dniem podjgcia.
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zat4czniknr I do zarzqdzeniaBurmistrza Miasta Jpdrzejowa , dni^.!i.,li'.iJll.n, ..!'.L41+:ll

REGULAMIN
Swiadczen ia przez Gminp Jpdrzejów uslugi demontaiu, zaladunku' wJrwozu

i utylizacji wyrobów zawieraj4cyón azúest z pokryó dachowych stanowi4cych wlasno5ó
osób fizYcznYch

s l

Swiadczenie przez Gminq Jgdrzejów uslugi demonta:zu, zaladunku, wywozu i utylizacji

wyrobów zawierajqcych azbest z-pokryó dachowych obiektów budowlanych stanowi4cych

u'lasnoÉó osób fizyéznych zwane dalej ,,uslug4" polega ná sfinansowaniu przez GminE

Jgdrzejów calo5ci ptu" )*rqtanych z demontaaem, transportem i utylizaciqplyt azbestowych

piaskióh i falistych, na warunkach okreSlonych w niniejszym Regulaminie'

s 2

1. Warunkiem skorzystania z uslugi jest:
a) lokalizacjaobiektu budowlanego w granicach administracyjnych Gminy Jqdrzejów,

b) zloleniewniosku,

"j 
dokonanie zgloszeniaprac budowlanych w sposób prawem przewidziany do Starostwa

5 .

Powiatowego w Jgdrzej owie,
W przypadku wspólwlasnoéci skorzystanie z uslugi jest moZliwe o ile wnioskodau'ca

przedlozy pi semn4 zgodg wszystkich wspólwlaScicieli.
Wnioskodáwca o skorzystanie z uslugi mo?e ubiegaó siE tylko jeden razw ci4gu roku.

Usluga nie obejmuje zadai, które zostaly zrealizowarte ptzed zloíeniem wniosku

(zakoúczonych).

Usluga nie obejmuje budynków wykorzystywanych do prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej oraz dzialíw specjalnych produkcji rolnej

Sfinansowanie uslugi polega na zleceniu przez Gming JEdrzejów wykonania caloSci prac

zwiryarrych z demonta1em, zaladunkiem, transportem i utylizacjq pl1't azbestowy'ch

plaskich i falistych podmiotowi, którego wyloni w trybie ustawy Prawo zamórn'ieú

publicznych.

s 3

1. Wykonanie uslugi odbywa siQ na podstawie zlolonego w Urzqdzie Miejskim w

Jgdrzejowie wniosku o zakwalifikowanie do udzialu w ,,Programie usuwania azbestu

oraz wyrobów zawieraj4cych azbest z terenu gminy JEdrzejów nalata2008-2032"

do którego dol4cza sig:

. kserokopiq dokumentu potwierdzaj4cego t1.tul prawny do obiektu budowlanego wraz'

z potwierdzeniem uiszczenia podatku od nieruchomoéci za ostatni kwartal,

o potwierdzenie zgNoszenia budowy niewymagajecego pozwolenia na budowq do

Starostwa Powiatowego w Jgdrzejowie lub wa:Znego pozwolenia na budowg/rozbiórkQ.

. obmiar robót okreSlajQcy miejsce usytuowania, powierzchnig dachu i iloéó pl1't

azbestowo-cementowych w [m2] wykonany przez skladaj4cego wniosek wlaÉciciela

obiektu,
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pisemnq zgode wszystkich wspólwlaScicieli obiektu budowlanego na wykonanie prac

zwiqzanych z usuwaniem wyrobów zawieraj4cych azbest i na ptzeprowadzenie

kontroli prac objqtych wnioskiem,
upowa2nienie dla wnioskodawcy do wystgpowania w imieniu wszystkich

wspólwlaScicieli w przypadku, gdy wigcej ni2 jedna osoba ma uregulowany stosunek

prawny do danego obiektu
o$wiadczenie, Ze budynki nie s4 wykorzystywanych do prowadzenia dzialalnoÉci
gospodarczej oraz dzialów specjalnych produkcji rolnej

o5wiadczenie, 2e wniosek obejmuje zadanie wykonane caloríciowo na jednym

obiekcie
zalqcznlk nr 3 do Rozporz4dzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r' w

sprawie wymagaú w zakresie wykorzystl.wania wyrobów zawierajqcych azbest oraz

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub utzqdzen, w których byly lub s4

wykorzystywane wyroby zawier qqce azbest.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 bEda rozpatrywane wedlug kolejnoéci ich wplywu do
dnia 15.03.2013 r.

3. Wnioski o wykonanie uslugi sprawdzane bqd4 pod wzglgdem formalnym i opiniowane

przez Komisjg, o której mowa w $ 2 Zarzqdzenia, a nastqpnie przedkladane do akceptacji

Burmistrzowi Miasta JEdrzej owa.

$ 4

Nie przyznanie uslugi nie rodzi po stronie skladaj4cego wniosek o zakwalifikowanie do

udzialu w ,,Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawieraj4cych azbest z terenu gminy

Jpdrzej ów na lala 2008 -2032' J akichko lwiek ro szczeú.

i mgr Marcín Hsznek
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