
'  / ' ^  I  ^ ^

ZA RZADZENIf NR .20.'2idQI6..

BURMISTRZA MIASTA JEDRZEJOWA
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rv sprarvic ustalenia Regulaminu érviadczenia przez Gming Jqdrze-jów uslug zrvi4zanl'cll

z usulvanien.r azbestu z nien¡chomoéci stanorvii¡cych u'lasnoéó osób fizycznych oraz porvolania

Komisji do spraw rozpatrzenia u'nioskórv o zakrvalif ikorvanie do udzialu lv ,.Prograrrie usuuarria

rvyrobórv zau'ierajqcych azbest dla (iminy Jgdrze.lón' na lata 20I 4-203 2" w 201 7 r'

Na podstawie aÍ. 30 ust. I ustawv z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym / jt. Dz. tJ

z 2016 r. po2.146,1579 oraz ljchr.vah Nr Il/22ll:l Rady Miejskicj u' Jgdrzejowie z dnia 30 grudnia

201,1 r. u sprarvic uchrvalenia,.Programu usu\\'ania \\'.vrobów zawierai4cych azbest dla Gminy

Jgdrzejów na \a|a 20 | 4-2032" zarzqdzarn co nastQpuje:

$ l

Ustalam Regulamin Éwiadczenia przez Crning Jgdrzejórv uslug: demonta2u. zaladunku. wyr.voztt

i Lrtylizacji u'yrobóu zarvieraj4cych azbest z pokryó dachor"ych budynków stanorviqcych rvlasnosc

osób fiz¡,cznych, rv brzmieniu stano$'iqcym zal4cznik do niniejszego Zarzqdzenia

$2

Pou'olujg Komisjg do sprarv rozparzenia rvrriosków o zakrvalifi korvan ie do udzialu rv ,, ,,Prograrnie

tusurvanir rvvrobórv zarvicrajqcych azbest dla Gnriny Jqdrzejów na lata 201'1-2032" r'skladzie:

L Wojcicch Abran.rou'icz naczelnik Wydzialu Rolnictwa iGospodarki Gruntami

2. Agnicszka Chudzik - inspektor W1'dzialu Rolnictrva i Gospodarki Gruntami

3. Jaroslas' Rosolou'ski inspektor Wydzialu Rolnictwa iGospodarki Gruntanli

$ l

Wvkonanie ZarzEdzeria pou'ierzam Naczelnikowi Wydzialu Rolnictwa i Gospodarki Grunt¡mi

Urzgdu M iejsk iego rvJgdrzejowie

s+

Traci moc T.arzqdzenie Nr 500/2015 Bunnistrza Miasta Jgdrzejorva z dnia 15.12.2015r'

u'sprarvie ustalcnia Regulaminu érviadczenia przez Gming JEdrze.iórv uslug zwiqzanych z usutvatrietn

azbestlt z nieruchomoéci stanorvi4cych rvlasnoÉó osób fizycznych oraz powolania Komisji do sprau

rozpatrzenia wnioskórv o zakwalifikowan ie do udziah w ,.Programie usurvania rvyrobórv

za$'ieraiqclch azbest dla Gminy Jgdrzejórv na lata 20 l'1-2032" rv 20I 6 r,

A 5

Burrn$!1M iasta

",/,oj,r¿rn' prr.r."í

Zarzqd,zcnic rvchodzi rv 2ycie z dniern podjgcia.



zatqcznik t),o zarzqdzenia Burmistrza Miasta lqdrzejow ^ ,, .56fl16 , or¡a !.!,.1.1.:..l.ott ,.

REGULAMIN
Swiadczenia przez Gming Jqdrzejów uslugi demontaáu, zaladunku, wJ vozu

i uglizacji rvyrobów zawieraj4cych azbest z pokryó dachowych stanowiqcych wlasnoSó
osób fizycznych

$ l

Su,iadczenie przez GminE Jgdrzejów uslugi demontaZu. zaladunku. \\ywozu i utylizacji
n-vrobóu, za*'ierajqc-vch azbesl z pokryó dachor,"ych obiektów budowlan.vch stanou'iqcych
wtasnoSó osób fiz.vcznych zwane dalej ..ustug4" polega na sfinansowaniu przez Gming
Jgdrzejórv caloSci prac zu'i4zanvch z demontazem. transportcm i utylizacj4 plyt azbestonl'ch
plaskich i lalistl,ch, na warunkach okreélonych w niniejszym Regulaminie.

$ 2

l. Warunkicm skorzystania z uslugijcst:
a) lokalizacja obiektu budowlanego w granicach administracyjnych Gminl' Jgdrzejów.
b) zlo2enie vnniosku,
c) dokonanie zgloszenia prac budowlanych u'sposób prawem przervidziany do Starostwa

Pou iatou ego r.r Jqdrzejorvie.
2. W przypadku n'spólwlasnoSci skorzystanie z uslugi jest mozliwe o ile u'nioskodau'ca

przedlo2y piscmn4 zgodg wszystkich n'spólwlaÉcicieli.
3. Wnioskodawca o skorzl stanie z uslugi mo2e ubiegaó sig tylkojeden raz u'ci4gu roku.
4. Usluga nie obejmuje zadaú. które zosfaly zreah.zowane przed zloZenicm wniosku

(zakoáczonych).

5. Usluga nie obejmuje budynków wykorzystywanych do prowadzenia dzialalnoéci
gospodarczej. rolniczej oÍa7. dzialó*' specjalnych produkcji rolnej.

6. Sfinansowanie uslugi polega na zleceniu przez Gming Jgdrzejón' uykonania caloéci prac

z.wi4zan,vch z demontaTem. zaladunkiem. transportem i utylizacjq pl1't azbestouych

plaskich i falistl'ch podmiotowi, którego u-vloni w trybie usta\lry Pra\\'o zamówieú
publicznych.

7. Usluga nie obejmuje demonta2u, zaladunku. \\rywozu i utylizacji u'yrobórv zawieraj4cych

azbest z pokryó dachorv¡ ch obiektólv budowlanl'ch stanowi4cych rvlasnoÉó osób

fizycznych. które nie zostaly rvskazane w obmiarze robót.

s 3
l. Wykonanie uslugi odb¡va sig na podstan'ie zlozonego w Urzgdzie Miejskim rr

Jgdrzejowie wniosku o zakrvalifikon'anie do udzialu w ,,Programic usuwania r.vyrobów

zawieraj4cl'ch azbest dla Gminy Jqdrzejów na lata 20]r 1-2032" do

którego dol4cza sig:

- Kserokopig dokumentu potwierdzaj4cego *tadanie obiektem budowlanym. na
któr1'm znajdui4 sig wyroby zawieraiqce azbest wraz z potwierdzeniem
uiszczenia podatku od nieruchomoÉci za ostatni k\\,adal.

- Potu'icrdzcnie dokonanie zgloszenia prac budou'lanych w sposób prau'em

przcwidziany do Starostn'a Powiatou'ego w Jqdrzejorvie
- Piscmn4 zgodg na kontrolg prac objgtych wnioskicm
- lJpowa2nicnie od r',,spólwlaÉcicieli dla Wnioskodan'cy do r1ystgpowania w ich



imieniu w przypadku, gdy wigcej niZ j ednej osobie przysluguj e tytul prawny do
danego obiektu,
- Oéwiadczenie, Ze wniosck obejmuje zadanie wykonywane caloÉciowo na
maksimum dwóch obiektach
- OSwiadczenie, Ze budynki nie s4 wykorzystywanych do prowadzenia
dzialalnoSci rolniczej. gospodarczej oraz dzialów specjalnych produkcji rolnej
- Za\Ecznik nr 3 do Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki. z dnia 13 grudnia 2010
r. w sprawie wymagaú w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierajqcych
azbcst oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz4dzeú, w których
byly lub s4 *'ykorzystywane \\.yroby zawieraj4ce azbest D7.. U. z 2011 r.nr 8
poz,3l

2 . Wnioski. o których mowa w ust. I bgd4 rozpatrywane wedlug kolejnoSci ich wplyuu do
dn ia  10 .03 .2017  r .

3. Wnioski o w-vkonanie uslugi spraw,dzane bgd4 pod u'zglgdem formalnym i opiniowane
przez Komisf g, o której mowa w $ 2 T,arzadzenia, a nastgpnie przedkladane do akceptacji
Burm i5trzo\\ i M iasta .ledrzej ou l.

s 4
Nicprzyznanie uslugi nie rodzi po stronie skladaj4ccgo wniosek o zakwaliflkou'anie do
udzialu w ,,Programie usuu'ania wyrobów zawierajEcych azbest dla gminy Jgdrzejów na lata
20 |  4 -2032". iakichkolu iek roszczen.
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