ZARZĄDZENIE NR 39/2019
WÓJTA GMINY IŁAWA
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów
zawierających azbest z terenu gminy Iława”.
Na podstawie art. 2, art. 6, art. 7 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 400a ust. pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.), uchwały Nr XXXVII/372/2009 Rady Gminy Iława z dnia 27 listopada
2009 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Iława, załącznika
do uchwały Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” oraz załącznika
nr 2 do uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Iława na rok 2019 zarządzam, co następuje:
§ 1. Zatwierdzam „Regulamin dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest
z terenu gminy Iława”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zatwierdzam wzór wniosku o usunięcie odpadów zawierających azbest z obiektu budowlanego,
położonego na terenie gminy Iława, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Iława.

Wójt
mgr inż. Krzysztof Harmaciński
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 39/2019
Wójta Gminy Iława
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
„Regulamin dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu
gminy Iława”
1. Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów wykonania usługi polegającej na usunięciu z terenu
nieruchomości, położonej na terenie gminy Iława zdeponowanego na niej azbestu, pochodzącego z
demontażu materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowych płaskich i falistych, stanowiących
pokrycie dachowe obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 4. Jako usunięcie azbestu z terenu
nieruchomości rozumie się transport odebranego azbestu na składowisko odpadów niebezpiecznych,
posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego rodzaju odpadów i ich unieszkodliwienie w tym
obiekcie.
2. Z dofinansowania mogą korzystać:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych będące właścicielami, użytkownikami
wieczystymi lub zarządcami nieruchomości zawierających azbest, a w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy;
2) jednostki sektora finansów publicznych posiadające status gminnych lub powiatowych osób
prawnych, będące właścicielami (współwłaścicielami) bądź wieczystymi użytkownikami obiektów
budowlanych, realizujące przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest.
3. Koszty demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest pokrywa właściciel obiektu
budowlanego, jak również wykonanie nowego pokrycia dachowego.
4. Przez obiekty budowlane objęte dofinansowaniem przewidzianym w tym Zarządzeniu należy
rozumieć:
1) budynki mieszkalne (jednorodzinne) lub pozwalające na wydzielenie w nich więcej niż 2 lokali
mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej lub zamieszkania zbiorowego,
2) budynki gospodarcze i/lub garażowe o powierzchni dachu do 100 m2,
3) budynki rekreacji indywidualnej (w tym zwłaszcza letniskowe).
5. Koszty wykonania usługi wyliczane będą na podstawie ilości usuniętego azbestu z danego obiektu
budowlanego oraz ceny transportu i unieszkodliwienia azbestu, wynikającej z umowy podpisanej przez
Gminę Iława z wykonawcą usługi, wybranym zgodnie zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).
6. Udział finansowy podmiotów, o których mowa w ust. 2 niniejszego Regulaminu, w realizacji zadania
związanego z usuwaniem odpadów zawierających azbest, obejmuje wydatki związane z zakupem przez
nich mapy ewidencyjnej oraz aktualnego wypisu z rejestru gruntów dla działki, na której
zdemontowano azbest z obiektu budowlanego.
7. Rozliczenie za wykonane usługi polegającej na transporcie i unieszkodliwieniu azbestu odebranego z
nieruchomości, położonych na terenie gminy Iława nastąpi pomiędzy Gminą Iława a wykonawcą
usługi, zgodnie z zawartą umową.
8. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych,
zwane dalej wnioskodawcami, o których mowa w ust. 2 niniejszego Regulaminu i ubiegające się o
dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu, składają do tut. Urzędu wniosek wraz z
załącznikami według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
9. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą według kolejności wpływu do tut. Urzędu, w miarę
posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.
10. Wnioski składa się:
1) w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu,
2) w terminie do dnia 30 kwietnia,
3) w sekretariacie Urzędu Gminy w Iławie,
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11.
12.

13.

14.

15.
16.

4) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Iławie, ul. gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława.
W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data
wpływu do Urzędu Gminy w Iławie.
Dofinansowaniem objęte są wyłącznie kompletne wnioski, złożone przez podmioty kwalifikujące się
do uzyskania dofinansowania, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu
Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w roku
budżetowym, w którym złożono wniosek, mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w
następnym roku budżetowym.
Wnioski po stwierdzeniu ich kompletności, rozpatrywane będą przez trzyosobową Komisję, składającą
się z pracowników Urzędu Gminy w Iławie, powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Iława.
Komisja sporządzi ze swoich czynności protokół i przedłoży go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy
Iława. Na podstawie zatwierdzonego protokołu, w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku przez
komisję, wniosek zostanie ujęty do dofinansowania lub odmowy udzielenia dofinansowania, w
przypadku negatywnej weryfikacji wniosku.
Na każdym etapie realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu pracownicy Referatu Rozwoju
Lokalnego i Promocji tut. Urzędu mogą przeprowadzić kontrolę na terenie nieruchomości objętej
dofinansowaniem w zakresie zgodności informacji przedstawionej we wniosku ze stanem faktycznym.
Wnioskodawcy są zobowiązani do zapewnienia dostępu do zdeponowanego na terenie nieruchomości
azbestu oraz umożliwienia jego odbioru przez wykonawcę usługi w ustalonym terminie.
Po zrealizowaniu usługi przez wykonawcę prac, wnioskodawcy potwierdzą wykonanie prac
związanych z usunięciem azbestu z terenu nieruchomości własnoręcznym podpisem na protokole
odbioru robót.
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 39/2019
Wójta Gminy Iława
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Iława, dnia ...................................
WNIOSEK
o usunięcie odpadów zawierających azbest z obiektu budowlanego,
położonego na terenie gminy Iława
1. Dane Wnioskodawcy/Wnioskodawców:
imię i nazwisko/nazwa
miejscowość, ulica
i numer domu
kod pocztowy i poczta

telefon kontaktowy

2. Opis obiektu budowlanego, z którego zdemontowano azbest lub planowany jest on do usunięcia:

Adres: …………………………………..…………………………..…………
DANE
NIERUCHOMOŚCI,
na której znajduje się
….………………………..………………………………………….……….…
obiekt budowlany,
z którego usunięto
azbest lub planowany działka ewidencyjna nr: …………………….……..……………..…………
jest on do usunięcia

obręb: …………………………………….…………………………………..
rodzaj obiektu
budowlanego
(zaznaczyć właściwe)

□ budynek mieszkalny jednorodzinny,
□ budynek mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej lub zamieszkania
zbiorowego,
□ budynek gospodarczy (z dachem o powierzchni do 100 m2),
□ budynek garażowy (z dachem o powierzchni do 100 m2),
□ budynek rekreacji indywidualnej (w tym zwłaszcza letniskowe)

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której znajduje się obiekt budowlany, z którego
usunięto azbest lub planowany jest on do usunięcia (zaznaczyć właściwe):
□ własność, □ współwłasność, □ trwały zarząd, □ inne - jakie: .....................................
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4. Ilość odpadów zawierających azbest do usunięcia:
- powierzchnia dachu, z której zdejmowany będzie azbest: …………………….…………. m2
lub
- w przypadku zdjętego azbestu, przechowywanego na paletach:

liczba płyt
[szt.]
1

wymiary płyt
szerokość
długość
[m]
[m]
2
3

5. Rodzaj zastosowanych płyt azbestowych:

□ faliste

powierzchnia
(1 x 2 x 3 )
[m2]
4

□ płaskie

6. Planowany termin odbioru azbestu z terenu nieruchomości (zaznaczyć właściwe):
□ czerwiec,

□ lipiec, □ sierpień, □ wrzesień 2019 r.

…………………..……….……………....................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

Jako współwłaściciel nieruchomości położonej na działce o numerze ewidencyjnym
…….…… w obrębie ……………………., gm. Iława wyrażam zgodę na usunięcie odpadów
zawierających azbest, zdeponowanych na tej działce.
Iława, dnia ……….……..

………………...………………………………
(podpis współwłaściciela nieruchomości)

7. Załączniki do wniosku:
1) kopia mapy ewidencyjnej działki, na której znajduje się obiekt budowlany, z którego zdemontowano
azbest lub będzie on zdemontowany (mapę można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Iławie, pok. 315),
2) aktualny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością – np. wypis z rejestru
gruntów (wypis można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Iławie, pok. 315),
3) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
4) kopia uchwały wspólnoty – w przypadku gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa.
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