Zarządzenie Nr GK.0050.32.2020
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dofinansowania w zakresie usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2020 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz uchwały Nr XXIV/356/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku"
zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam Regulamin udzielania dofinansowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Regulamin podaje się do publicznej wiadomości w szczególności poprzez umieszczenie na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Biura Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. PREZYDENTA MIASTA
Monika Bryl
Zastępca Prezydenta Miasta

Dokument podpisano elektronicznie.

Załącznik
do zarządzenia Nr GK.0050.32.2020
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Regulamin udzielania dofinansowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2020 roku
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa zasady udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających
na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2020 roku.
§2
Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym, posiadającym tytuł prawny do władania
nieruchomością, na której znajduje się azbest, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest
wykorzystywana na cele działalności gospodarczej.
§3
Środki na realizację zadania pochodzić będą z budżetu Gminy Miasta Jaworzna. Równocześnie
Gmina wystąpi o pozyskanie dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
§4
1. Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:
1) usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych
i gospodarczych (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów
zawierających azbest),
2) usunięciu
odpadów
zawierających
azbest
zgromadzonych
(składowanych)
na nieruchomościach (zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających
azbest).
2. Realizowanie usługi wywozu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest określonych
w §4 ust. 1 do miejsca ich unieszkodliwienia świadczone będzie w 2020 roku jednorazowo
i finansowane przez Gminę w wysokości 60% kosztów usługi. Pozostałe 40% wartości usługi
pozyskane będzie z dotacji WFOŚiGW.
3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zabezpieczeniem dachu po demontażu
azbestu, zakupem i wykonaniem nowych pokryć dachowych, jak również nie obejmuje
refundacji kosztów poniesionych przez osoby fizyczne, które we własnym zakresie zleciły
demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu.
Rozdział 2
Składanie i rozpatrywanie wniosków
§5
1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadań określonych w §4 ust. 1 jest złożenie
w Urzędzie Miejskim w Jaworznie wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Termin naboru wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać w Budynku D Urzędu Miejskiego
w Jaworznie, przy ul. Plac Górników 5 w Biurze Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy
Urzędu.
4. Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne będą w Urzędzie Miejskim w Jaworznie
(Budynek A – ul. Grunwaldzka 33, Budynek D – ul. Plac Górników 5) oraz na stronie
internetowej – www.bip.jaworzno.pl (zakładka: Gospodarka komunalna → Likwidacja odpadów
zawierających azbest).
5. Do wniosku należy dołączyć:
1) informację o wyrobach zawierających azbest, zgodnie ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
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6.
7.
8.

9.
10.

11.

w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8 poz. 31),
2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649).
Dopuszcza się składanie wniosków przez osoby fizyczne posiadające obiekty budowlane
w rodzinnych ogrodach działkowych.
W przypadkach określonych w ust. 6 osoba fizyczna załącza do wniosku potwierdzenie
zarządu ogrodu działkowego, że Wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem
położonej na niej altany.
Biuro Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworznie dokonuje weryfikacji wniosków
pod względem formalnym.
1) Wstępne sprawdzenie wniosków, w miarę możliwości, odbywać się będzie podczas ich
składania.
2) Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień
na etapie weryfikacji wniosku. W przypadku niedokonania w/w czynności w terminie 14 dni
od dnia powiadomienia, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski złożone po terminie oraz wnioski, które nie zostaną uzupełnione, nie będą
przyjmowane do realizacji.
Wnioskodawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Biuro Gospodarki Komunalnej
o okolicznościach mających wpływ na realizację wniosku, w szczególności w przypadku
rezygnacji z usuwania azbestu, zaistnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości objętej
wnioskiem.
Wnioskodawca zobowiązany jest udostępnić nieruchomość, z której usuwany jest azbest
celem przeprowadzenia kontroli stanu i ilości wyrobów zawierających azbest oraz wykonania
dokumentacji fotograficznej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

§6
1. Pozytywna weryfikacja wniosku oraz uzyskanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW jest
podstawą do zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna
a Wnioskodawcą.
2. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o wysokości dofinansowania
i terminie podpisania umowy.
3. Nie zawarcie umowy w ustalonym terminie skutkuje wyłączeniem danej nieruchomości
z uzyskanego dofinansowania.
4. Właściciel przed podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1, winien okazać się, w zależności
od zakresu planowanych do wykonania robót, odpowiednim zgłoszeniem lub pozwoleniem
na budowę wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
Rozdział 3
Realizacja zadań
§7
1. Prace związane z realizacją zadań o których mowa w §4 ust. 1 tj. demontażem, zbieraniem,
transportem i unieszkodliwianiem azbestu będą wykonywane wyłącznie przez wykonawcę
posiadającego stosowne uprawnienia.
2. Wyboru wykonawcy prac dokonuje Gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Realizacja zadań objętych dofinansowaniem odbywać się będzie na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a wykonawcą prac.
4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 otrzyma wykaz nieruchomości zakwalifikowanych
na podstawie wniosków do realizacji i ustali z Wnioskodawcami harmonogram i termin
wykonania prac na każdej nieruchomości.
§8
Odbiór wyrobów zawierających azbest od Wnioskodawcy oraz ich przekazanie na legalne składowisko
odpadów niebezpiecznych potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu oraz protokołem odbioru
wykonanych prac.
§9
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Gmina Miasta Jaworzna dokona zapłaty należności za wykonanie prac bezpośrednio na rzecz
wykonawcy w wysokości zgodnej z postanowieniami umownymi, po przedłożeniu przez niego faktur
VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§10
1. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wykonania prac na rzecz Wnioskodawców,
w szczególności w przypadku gdy Gmina Miasta Jaworzna nie otrzyma dotacji z WFOŚiGW,
nie zostanie wyłoniony wykonawca prac z powodu okoliczności nie leżącej po stronie Gminy.
2. Nieudzielenie dofinansowania z WFOŚiGW nie stanowi podstawy do kierowania roszczeń
o przyznanie dotacji do Gminy.
3. Liczba zrealizowanych wniosków uzależniona jest od wysokości dotacji przyznanej
na realizację zadań przez WFOŚiGW.
4. W przypadku ograniczonej wysokości środków finansowych o kolejności dofinansowania
będzie decydowała data złożenia kompletnego wniosku.
§11
Gmina Miasta Jaworzna zastrzega sobie prawo kontroli realizacji przedsięwzięcia objętego
dofinansowaniem na każdym jego etapie przez osoby upoważnione.
§12
W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396), a także ustawy z dnia 23 kwietnia
1964. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

w z. PREZYDENTA MIASTA
Monika Bryl
Zastępca Prezydenta Miasta
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Rozdzielnik
do zarządzenia Nr GK.0050.32.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia
29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania
dofinansowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2020 roku.
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