
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/131/2016 

Rady Gminy i Miasta Szadek  

z dnia 11.03.2016 r.  

 

 

Regulamin sfinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy i Miasta Szadek w ramach III etapu realizowanego w 2016 r. 

 

       § 1. Sfinansowane będą zadania ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy i Miasta Szadek na lata 2013-2032” z obiektów, których właścicielami 

są osoby fizyczne (także wspólnoty mieszkaniowe) oraz z obiektów komunalnych 

realizowane w okresie do 31 grudnia 2016 r. 

 

      § 2. Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Łodzi oraz środki pochodzące z budżetu 

Gminy i Miasta Szadek na rok 2016. 

 

     § 3. Sfinansowane w pełnej wysokości (z czego 1% stanowią środki pochodzące z budżetu 

Gminy i Miasta Szadek na 2016 r; 99% stanowią środki pochodzące z dotacji WFOŚiGW w 

Łodzi) mogą być koszty wskazane jako kwalifikowalne przez WFOŚiGW w Łodzi tj. koszty 

transportu, odpowiedniego zapakowania odpadu, załadunku i unieszkodliwienia azbestu 

i wyrobów zawierających azbest związanych z wymianą pokryć dachowych lub elementów 

elewacji. 

 

      § 4. Wykonawcą zadania obejmującego prace wskazane w § 3 na terenie Gminy będzie 

podmiot wyłoniony przez Gminę zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

który na zlecenie Gminy będzie wykonywać: demontaż, transport, odpowiednie zapakowanie 

odpadu, załadunek i unieszkodliwienie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest 

związanych z wymianą pokryć dachowych lub elementów elewacji. 

 

     § 5. Procedura realizacji zadania: 

1) planujący usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje 

z wnioskiem do Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o sfinansowanie tych prac (wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 1 do regulaminu). Sfinansowaniem zostanie objęty zakres prac wskazany 

w § 3 jako kwalifikowalny. W ramach programu nie będzie pokrywany koszt wykonania 

nowych pokryć dachowych; 

2) uprawniony pracownik Urzędu Gminy i Miasta Szadek przyjmuje i weryfikuje wniosek. 

Przyjęcie wniosku nie oznacza przyznania dofinansowania; 

3) w przypadku gdy w zakres zadania wchodzą prace rozbiórkowe (związane z zdjęciem 

pokrycia dachowego, zawierającego azbest) właściciel nieruchomości bądź osoba do tego 

uprawniona na podstawie odrębnych przepisów musi zgłosić zakres tych prac do Wydziału 

Architektury Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Dostarczenie kserokopii zgłoszenia 

jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o wsparcie. Wnioskodawca ma obowiązek 

przestrzegania przepisów; 



4) po analizie poprawności złożonych dokumentów i zakresu prac wskazanych we wniosku, 

upoważniony pracownik Urzędu Gminy i Miasta Szadek informuje osobę wnioskującą i 

ustala termin przeprowadzenia prac związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów 

zawierających azbest; 

5) liczba wniosków przyjętych do realizacji w 2016 r. jest ograniczona i nie może być 

większa niż kwota środków przyznanych na ten cel przez WFOŚiGW w Łodzi oraz budżet 

Gminy i Miasta Szadek. 

 

       § 6. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę i 

Miasto Szadek dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 

 

 

 


