UCHWAŁA NR xxvlvl88/2012
RADY GMINY CZARNA
z dnia2t naja20l2

t.

rv sprawie zatwierdzetria ,,REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA IISIIWANIf,
i UTYLIZACJĘ wYRoBÓw ZAWIERAJĄCYCII AzBEsT PocHoDzACYcH z oBlEKTÓw

BUDOWLANYCII Z TERENU GMINY CZARNA"

Na podstawie art' 18 ust'2 pld l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samożądzie gminnym /tj. Dz. U' z2001
roku Nr l42, poz' l59I z późn. zml,l lchwały Rady Gminy CŻarna z dnia 2l listopada 20l l roku Nr x]x/l30/20l l
w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów za\łierających azbest zterenu Gminy Czarna,'' oraz ań' 400
a pkt's, art. 403 ust' 2, uslawy z dnia 27 kwietnia 200lr. Prawo ochlony środowiska (Dz'U' z 2008.- Nr 25, poz.
l50 z późn.zm) uchwala się co następuje:
s 1. l. Zatwierdza

się ''Regulamin

przyznawania dofinansowania

na usuwanie ; utyl;zację

wyrobów

Żawierających aŻbest pochodŻących z obiektów budowlanych zterenu Gminy czarna" stanowjący zalącznik
l do niniejszej uchwały.
2'

okeślasię wzór wDiosku

ir

o udzielenie dotacji stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

S 2. Traci moc uchwala Nr XXyllTE/2012. Rady Gminy Czana z dni^ 13 kwietnia 2012r. w sprawie
Żatlvieldzenia,,RECULAMINU PRZYZNAWANIA DoFlNANsoWANIA.NA USUWANIE i UTYLIZACJĘ
WYRoBow ZAWIER-ĄJĄCYCH AZBEST PocHoDZAcYcH Z oBIEKTow BUDoWLANYCH Z TERENU
GMINY CZARNA".

s 3. wykonanie uchwaly powierza się wó.jtowi cminy Czarna'
s 4. Uchwała

wchodzi wżycie po upływie 14 dlli od dnia

jej

ogłoszenia w Dz;enn;ku Urzędowym

województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gm;ny

aeŻ?

Janusz cieśIa
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Żalączn;k Nr

l

do Uchwały Nr

XXVII/I88/20l2

Rady Gminy Czarna
z dnia 21 naja 2012 r.

,,REGULAMIN PRZYZNAWANIA D0FINANSoWANIA NA UsUWANIE i UTYLIZACJĘ wYRoBÓw
zAwIERAJĄcYcH AzBEsT z BUDYNKÓW Z TERtrNU GMINY CZARNA"
s 1. l ' Regu]anrin określa zasady przyŻnawania osobom fizycznym, wspólnocie mi€szkaniowej dofinansowania
na realiŻację p.zedsięwzięó polegających na demontaŻu, zebranir! transporcie i utylizacji odpadów zawiera.jących
azbęst z budynków mieszkalnych, gospodarcŻych oraz innych Z teręnu Gniny Czarna.
2. Dofinansowanie polega

najednorazo\ym pokyciu pŹez gminę kosztów za realizację zadania polegającego

na demontażu, zebraniu, t.ansporcie i utyllzacji odpadów zarv;erających azbest.

3' Klvota dofinansowania przedsię"'zięć wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych obejmujących koszty
demontaŹu, zębrania, transpońu i urylizacji odpadów na składowisl$.
4' Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dacholvego'
5' Dofinansowanie kosztów usrLwania wylobów azbeslowycb będzie udzielone Że środków wojewódzkiego

FundusŻu oclrrony Środowiska i Gospodalki Wodnej W Rzeszowie przy udziale środków Narodowego Funduszu
ochrony ŚrodowislG i Gospodarki wodnej w ranrach programu prioryteto''Vego ''Gospodarowanie odpadami
innymi niŻ komunalne. część]l _ UsLLwanie wyrobów zawierających azbest''. a także ze środków uabezpieczonych
w budżecie Gminy Czarlra, w danym roku kalendarzowym.
s 2. l' osoby ubiega.jące się o dofinansowania powinny złożyćstosowny wniosek do Urzędu Gniny CŻarna.
Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie będzie oglaszana na stronie internetowej Urzędu cnrily Czalna
olaz rozesłana do sołtysów. wzory wniosków o udzielenie dotacji celowej wraŻ z wymaganymi dokumentami
dostępne są w Refęracię Rolnictwa, ochrony slodowiska oraz Gospodarki Przestrzennęj atakże na stronie
internetową Urzędu'

Do wniosku

nalezy dołączyć kserokopię aktualnego dokumentu pohvierdza.jącego
własnośćbudynku/działki' w przypadku budynku/dzia1k;, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy
2'

o doflnansowanie

dołączyć zgodę wspólwłaścicieIi'

]' Wnioski będą Iozpatrywane wedlug kole.jności ;ch wpływu oraz stopnia pilności usun;ęcia wyrobu

zawiemjącego azbest do wyczerpania IimitLl środków prŻeŻnaczonych na realizacje tego przedsjęwzięcia' Wnioski,
które wykraczają poza możliwościfinansowe Gminy w danym roku budżetowym, będą realizowane w pierwszej
kolejności w następnyn roku' wniosld niekompletne nie będąrozpatrywane'

4' 'Wnioskodawca ma obowiązek dokonania Żgłoszen;a do organu budowlanęgo robót związanych
z denontażem dachu ora 30 dni przed planowanym rozpocŻęciem robót) i przedłożenia kopii zgloszelria rcmontu
w tutejszym Urzędzie' w przypadku zmiany konstrukcji dachu - kopii pozwolenia na blLdowę'

Urząd Gniny Czana zlęci wykonawcy wyłonionemu

w przetargu \\Tkonanie
z demontażem, zebmnien' transpońem i utylizacjąodpadów azbestowych'
5.

prac

związanych

6. Rozliczen;e dotacji stanowić będzię faktura vAT wystawiona przez Wykonawcę wraz z protokołem odbionl
wykony\Y.lnych prac oraz kartąp.zekŹan;a odpadu na składowisko'

Żasady dofiIransowal1ia ze śfodków pochodzących
z NFOSiGW.
s 3.

zwFoŚicw wRzeszowie

w ramach współpracy

l. Gmina Czarna w imieniu wnioskodawcy łystępuje' o udzielen;e dofinansowania do uSuwania azbestu, ze

środków wFoŚ;GW

ze srodków zewnęt.Z1ych wójt Gminy
Czarna powiadomi zainteresowane strony po podpisaniu umo\ły z WFOSiGW . okres]ającej zasady udzielonego
2' tnformację o ostatecznej wielkości dofinanso$Jnia uzyskalrego

dofiransowania.

ld:
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3' Prace związane z usun;ęciem wyrobów azbestowych prowadzone będą przez firmę \łyłonionąpzez Gminę
Czama w przetargu.
4' . Realizacja usługi będzie odbywać się na podsiawie unowy zawaltej przez Gminę czarna z'\łykonawcą
5' składalie i rozpatrywanie wniosków oraz rozliczenie dotacji określa $ 2 niniejszego regulaminu'
s ,l. Postanowienia końcowe
1' Gmina Czafna zastźega sobie prawo kontroli przez osoby Lrpoważniol1e, realizacji przedsięwzięcia objętego
dofillarFosaniem lla kr/d) rn erapie jEgo realiz?cji.

2. Użyte w regulaminie określenie
i
azbestowe" oznaczają \łyroby z azbestll fozumiane
''azbęst" ,'$yroby
według przepisóW ustawy zdnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wylobólv zawierających azbest
(Dz.U. z 1997 r. Nr 101, poz.628 ze zm.).

Ćr,e"?
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Załączrik Nr 2 do Uchwały Nr xXvII/l88/20l2
Rady Gminy Czarna

z dńia21 maj^201z l.

wniosek o doIinanso]vanie usunięcia łyrobów zawiarających azbest
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