
aARZ4DZENTE NR.. ...h.9.5. / /..3..

BURMISTRZA MIASTA J4DRZEJOWA

z dnia ..4.{2,'../.¿....¿.Q.,/ 3 ''

w sprawie ustalenia Regulaminu Swiadczenia przez Gminp Jgdrzejów uslug zwiqzanych

z usuwaniem azbestu z nieruchomoéci stanowi4cych wlasnoéó osób fizycznych oraz powolania

Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o zakwalifikowanie do udzialu w,, Programie usuwania

azbestu orazwyrobów zawierajqcych azbest z terenu gminy JEdrzejów nalata2008-2032" w 2014 r-

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym I tj. Dz- U'

2013.594 I orazlJchwaly nr XLIIV323|09 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie zdnia 29 kwietnia 2009 r. w

sprawie przyjgcia,, Programu usuwania wyrobów zawieraj4cych azbest dla Miasta i Gminy Jgdrzejów

na lata 2008-2032" zarzqdzam co nastEpuj e:

$ l

I;stalam Regulamin éwiadczenia przez GminE Jgdrzejów uslug: demontaZu, zaladunku, wywozu

i utylizacji wyrobów zawieraj4cych azbest z pokryó dachowych budynków stanowi4cych wlasnoÉó

osób fizycznych, w brzmieniu stanowi4cym zalqcznik nr I do niniejszego Zarzqdzenia

s2

Powolujq Komisjp do spraw rozparzenia wniosków o zakwalifikowanie do udzialu w ,,Programie

usuwania azbestu oraz Wrobów zawierajqcych azbest z terenu gminy JEdrzejów 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. Jaroslaw Rosolowski - inspektor Wydzialu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

$3

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie

$4

Traci moc Zarz4dzenie Nr 406/2012 Burm istrza Miasta JEdrzejow a z dnia 27.12.2012 r. w sprawie

ustalenia Regulaminu Éwiadczenia przez Gming Jgdrzejów uslug zvviqzanych

z usuwaniem azbestu z nieruchomoéci stanowi4cych wlasnoéó osób frzycznych oraz powolania

Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o zakwalifikowanie do udzialu w,, Programie usuwania

azbestu orazWrobów zawierajqcych azbest z terenu gminy JEdrzejów na lata 2008-2032" w 2013r-

/i

$s

Zarzqdzenie wchodzi w irycie z dniem podjEcia.
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Zal4czniknr I do Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia. nr ...

REGULAMIN
Swiadczenia przez Gming Jgdrzejów uslugi demontaLu, zaladunku, wywozu

i utylizacji wyrobów zawier^j4cych azbest z pokryó dachowych stanowi4cych wlasnoSó
osób fizycznych

$ 1

Swiadczenie przez GminE JEdrzejów uslugi demontaZu, zaladunku, wywozu i utylizacji

wyrobów zawieraj4cych azbest z pokryó dachorvych obiektów budowlanych stanowi4cych

wlasnogó osób fizycznych zwane dalej ,,uslug4" polega na sfinansowaniu przez GminE

JEdrzejów calo$ci prac zwiqzanych z demontalem, transportem i utylizacjQ plyt azbestowych

plaskich i falistych, na warunkach okreslonych w niniejszym Regulaminie.

$ 2

1. Warunkiem skorzystania z uslugi jest:

a) lokalizacja obiektu budowlanego w granicach administracyjnych Gminy JEdrzejów,

b) zlolenie wniosku,
c) dokonanie zgloszenia prac budowlanych w sposób prawem przewidziany do Starostwa

Powiatowego w JEdrzej owie,
2. W przypadku wspólwlasnoSci skorzystanie z uslugi jest moZliwe o ile wnioskodawca'

przedlo?v p i semn q zgo dg wszystkich wspólwlaÉci c iel i.
3. Wnioskodawca o skorzystanie z uslugi mole ubiegaó siE tylko jeden razw ci4gu roku.

4. Usluga nie obejmuje zadah, które zostaly zrealizowane przed zl.oheniem wniosku

(zakoiczonych).

5. Usluga nie obejmuje budynków wykorzystywanych do prowadzenia dzialalnoéci

gospoda rczej, roln iczej oraz dzialów specj alnych produkcj i rolnej .

6. Sfinansowanie uslugi polega na zleceniu przez GminE JEdrzejów wykonania caloSci prac

zwiqzanych z demontaaem, zaladunkiem, transportem i utylizacjq ptft azbestowych

plaskich i falistych podmiotowi, którego wyloni w trybie ustawy Prawo zamówieri

publicznych.

$ 3

I . Wykonanie uslugi odbywa siQ na podstawie zlolonego w IJrzEdzie Miej skim w

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

otaz wyrobów zawieraj4cych azbest z terenu gminy JEdrzejów na lata 2008-2032" do

którego dol4cza siE:

- KserokopiE dokumentu potwierdzajqcego wladanie obiektem budowlanym, na

którym znajdujqsiE wyroby zawieraj4ce azbest wraz z potwierdzeniem uiszczenia

podatku od nieruchomoSci za ostatni kwartal,
- Potwierdzenie dokonanie zgl.oszenia prac budowlanych w sposób prawem

przewidziany do Starostwa Powiatowego w Jqdrzejowie
- Pisemnqzgodg na kontrolE prac objEtych wnioskiem
- Upowa2nienie od wspólwlaScicieli dla Wnioskodawcy do wystEpowania w ich

imieniu -w przypadku, gdy wiEcej niljedna osoba ma uregulowany stosunek

prawny do danego obiektu,



- OSwiad czenie,Ze wniosek obejmuje zadanie wykonywane caloSciowo na jednym

obiekcie
- OÉwiadczenie,Ze budynki nie s4wykorzystywanych do prowadzenia

dzia1alno3ci rolni czej, gospodar czej oraz dzia\ów specjalnych produkcji rolnej

- Za\qcznik nr 3 do Rozporz qdzen\aMinistra Gospodarki, z dnia 13 grudnia2}l}

r. w sprawie wymagari w zakresie wykorzystywania wyrobów zawieraj4cych

azbesf orazwykorzystywania i oczyszczaniainstalacji lub urzqdzen, w których

byly lub s4 wykorzystywane wyroby zawietaj4ce azbest

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 bEd4 rozpafrywane wedlug kolejnoSci ich wplywu do

dnia 10.03 .2014 r.

3. Wnioski o wykonanie uslugi sprawd zane bEdq pod wzglqdem formalnym i opiniowane

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

Burmistrzowi Miasta JEdrzej owa.

$ 4

Nie prz yznanie uslugi nie rodzi po stronie skladaj4cego wniosek o zakwa\ifikowanie do

udzialu w ,,programie usuwani a azbesfJ oraz wyrobów zawierai4cych azbest z terenu gminy

JEdrzejów na lata 2008 -2}32"jakichkolwiek roszczeñ.
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