
UCHWAŁA NR XII/ 100/2015 
RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 27 listopada 2015 roku 

w sprawie przyjęcia "Regulaminu finansowania przez Gminę i Miasto Drzewica usługi 
załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 
znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, 
położonych na terenie Gminy Drzewica". 

N a podstawie mi. 7 ust. l pkt l i mi. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515z póź. zm.), mi. 400a ust. l pkt 8 i 9, 
mi. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 
2013 r. poz. 1232 i poz. 1238 z 2014 r. poz. 40, 47,457, 1101, 1146, 822, 1322 i 1662, z 2015 

......... r. poz. 122, 151, 277, 478 i 881) w związku z Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Drzewicy 
Nr XII/99/2015 z dn. 27.11.2015r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów 
zaw~erających azbest dla Gminy Drzewica na lata 2015 - 2032" uchwala się, co następuje: 

§ l 

Uchwala się "Regulamin finansowania przez Gminę i Miasto Drzewica_ usługi załadunku, 
wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących 
się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie 
Gminy i Miasta Drzewica" w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną 
część niniejszej uchwały. 

§2 
Określa się zasady finansowania realizacji zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Drzewica, stanowiące załącznik nr l do niniejszej uchwały. 

§ 3 
Wniosek o odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest zalegających na 
posesjach na terenie Gminy i Miasta Drzewica, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Drzewica. 

Uchwała wchodzi w życie 
Łódzkiego. 

§ 5 



REGULAMIN 

Zalącznik do uchwaly Nr l 

Do uchwaly nr XII/l 00/2015 

z dnia 27 .li. 20 15r 

finansowania przez Gminę i Miasto Drzewica usługi załadunku, wywozu i utylizacji 
wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie 
nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy 
i Miasta Drzewica 

§l 

Finansowane będą zadania dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 
azbest zawarte w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Drzewica na lata 2015 - 2032" w Gminie Drzewica, którego właścicielami są 
osoby fizyczne dysponujące prawem własności lub innym prawem do dysponowania 
nieruchomością. 

§2 

Sfinansowane w pełnej wysokości mogą być koszty związane z usuwaniem (przez usuwanie 
rozumie się przygotowanie do transportu - odpowiednie zapakowanie i oznakowanie 
odpadu, transport i przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na odpowiednie 
składowisko odpadów niebezpiecznych) oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych. 

§3 
Źródłem finansowania zadania będą środki własne z budżetu Gminy i Miasta Drzewica, 

środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
lub z innych źródeł. 

§4 

Gmina finansować będzie zadania do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy 
oraz środków o których mowa w § 3. 

§5 

Gmina finansowała będzie zadania według kolejności wpływu wniosków do Urzędu Gminy 
i Miasta .. 



§6 

Zadania wykonywać będzie podmiot wybrany zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych posiadający przewidziane prawem stosowne uprawnienia do usuwania 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

§7 

Sposób realizacji zadania: 
l) planujący usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje 

z wnioskiem do Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały; 

2) wnioskodawca zostanie poinformowany o przyjęciu wniosku do realizacji; 
3) Właściciele nieruchomości będą informowani o terminie wykonania usługi; 
4) Odbiór wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości oraz ich 

przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie 
kartą przekazania odpadu, sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela 
odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Gminy i Miasta Drzewica. 

5) Świadczona przez Gminę usługa nie obejmuje kosztów demontażu wyrobów 
zawierających azbest( koszty te pokrywa właściciel) 

ICZĄCY 

RADY GMINY I MI A W DRZEWICY 

.rian i?y 



Wnioskodawca: 

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 
Adres/siedziba ..... .............. ......... ... ......... ... .. . 

Telefon ........... ........................... ................. . 

Zalącznik nr 2 
do uchwały nr XII/l 00/2015 

Burmistrz Gminy i Miasta 

Drzewica 

WNIOSEK O ODBIÓR I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ZA WIERAJĄCYCH 
AZBEST ZALEGAJĄCYCH NA POSESJACH NA TERENIE GMINY 
I MIAST A DRZEWICA 

l. Określenie nieruchomości, na której ma być wykonane wnioskowane przedsięwzięcie: 

Adres: ............ ................ .... ............................... .......... ............................................... ................ . 
Numer ewidencyjny działki: .................. obręb : ............................. . 
Tytuł prawny do nieruchomości (odpowiednie zakreślić) 
Właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty. 

2. Określenie ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwienia w ramach 

dofinansowania: 

• Usunięcie odpadów składowanych na nieruchomości (odpady luzem): 
- ilość azbestu: .................. m2 

- rodzaj azbestu (odpowiednie zakreślić) 
płyty faliste płyty płaskie 

- Oświadczenia: 
l. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym 

i prawnym. 
2. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma/ odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

3. Zobowiązuje się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy i Miasta 
Drzewica oraz firmie działającej na zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w 
celu podjęcia działa!l związanych z realizacją wnioskowanych prac. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu 
realizacji zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926, z póź. 

zm.). 
5. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż powyższe zadanie zostanie zrealizowane 

w przypadku posiadanych środków finansowych przez Gminę. 

(podpis wnioskodawcy) 


