
 

 

UCHWAŁA NR VIII/55/15 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

w sprawie  określenia zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów  

zawierających azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072); art. 400a ust. 1 pkt 8, pkt 21 oraz art. 403 ust. 4, 

ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 

1238, z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662, z 2015 r. poz. 

122, poz. 151, poz. 277, poz. 478 i poz. 881) w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. 

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 

2009-2032” zmienionego uchwałą nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r., oraz uchwałą nr XXIV/187/13 Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu z terenu 

Miasta Rawa Mazowiecka) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka 

Zbigniew Sienkiewicz 
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Załącznik 

do uchwały nr VIII/55/15 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW  

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA RAWA MAZOWIECKA NA LATA 2016-2017 

§ 1. Finansowane będą zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, ujęte 

w „Programie Usuwania Azbestu z terenu Miasta Rawa Mazowiecka”, z nieruchomości znajdujących się 

w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, których właścicielami są osoby fizyczne, wspólnoty 

mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące osobami 

prawnymi, dysponujące prawem własności lub innym prawem do dysponowania nieruchomością. 

§ 2. Źródłem finansowania zadań będą środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka. 

§ 3. Ogólna kwota przeznaczona na finansowanie demontażu, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów za-

wierających azbest określona będzie w budżecie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka. 

§ 4. Finansowane w pełnej wysokości mogą być koszty demontażu, zbierania, odpowiedniego zapakowania 

odpadów azbestowych, załadunku, transportu i unieszkodliwianie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest 

pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji, w tym pokryć dachowych wcześniej 

zdemontowanych i składowanych na terenie posesji. 

§ 5. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie miasta będzie podmiot wybrany zgodnie 

z zasadami udzielania zamówień publicznych, posiadający przewidziane przepisami prawa stosowne upraw-

nienia, który na zlecenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka dokonywać będzie demontażu, transportu 

i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbesto-

wych. 

§ 6. Procedura realizacji zadania: 

1) planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje z wnioskiem do Burmistrza Miasta 

Rawa Mazowiecka o sfinansowanie tych prac; 

2) wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017; 

3) finansowaniem objęty jest następujący zakres prac: demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów za-

wierających azbest (przez usunięcie rozumiemy zbieranie, załadunek, transport i przekazanie odpadu do 

unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych); koszty nowego pokrycia da-

chowego nie podlegają finansowaniu; 

4) wnioski przyjmuje i weryfikuje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka; 

5) wnioskodawca informowany jest o przyjęciu wniosku do realizacji; 

6) termin demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wyłonionej firmy 

z właścicielem nieruchomości; 

7) warunkiem zakwalifikowania inwestycji do realizacji i ubiegania się o otrzymanie środków będą prawi-

dłowo wypełnione wnioski rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Miasta Rawa Mazo-

wiecka do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy w budżecie Gminy 

Miasto Rawa Mazowiecka; 

8) wnioski nie rozpatrzone w danym roku z powodu wyczerpania limitu środków o których mowa w § 2, będą 

rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru; 

9) prace objęte finansowaniem zostaną wykonane w całości przez podmiot, o którym mowa w § 5 na niniej-

szych zasadach. 
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§ 7. Podstawą rozliczenia dofinansowania będą: 

1) oryginał protokołu z zakończenia robót, podpisany przez przedstawiciela Gminy Miasto Rawa Mazowiecka 

i Wykonawcę; 

2) zestawienie imienne podmiotów, u których wykonano usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz 

z ilościami wyrobów i indywidualnymi kartami przekazania odpadów. Podmiot u którego wykonano usu-

nięcie wyrobów zawierających azbest, potwierdza wykonanie prac stosownym oświadczeniem, które sta-

nowi załącznik do całego zestawienia. 

3) faktury oraz rachunki dotyczące wydatków poniesionych na realizację zadania, wystawione przez Wyko-

nawcę wymienionego w § 5. 

§ 8. Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka dofinan-

sowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Załącznik  

do zasad finansowania zadań  

z zakresu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest 

z terenu Miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2016-2017 

Rawa Mazowiecka  dn. ……………….…. r. 

  

 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 

 Plac Piłsudskiego 5 

 96-200 Rawa Mazowiecka 

Wniosek 

Proszę o nieodpłatne wykonanie usługi – demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawiera-

jących azbest, pochodzących z nieruchomości zlokalizowanej w Rawie Mazowieckiej ul. …………………… 

nr domu ………….………, działka numer ewidencyjny …….…………………… który stanowi moją wła-

sność/współwłasność*. 

………………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

WNIOSKODAWCA: 

Imię i Nazwisko   

Adres 

  

  

Telefon/kontakt   

Rodzaj podmiotu, z posesji którego będą 

usuwane wyroby zawierające azbest 

JST/osoba fizyczna/przedsiębiorca/inne* 

Podstawowe parametry odpadów (azbest prosty/falisty*) 

  

Ilość odpadów (m2/Mg)   

Rodzaj odpadów Eternit/ inne* 

Źródło azbestu (typ budynku) 1) znajdujący się na budynku, 

2) składowany, zdjęty z budynku:  mieszkalnego/gospodarczego/  

przemysłowego/mieszkalno–gospodarczego/użyteczności publicznej/inne 

wyroby zawierające azbest* 

* - niepotrzebne skreślić. 

    

          (Podpis) 

Wykaz dokumentów niezbędnych do przedłożenia przy składaniu wniosku: 

- kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego, z którego są usuwane 

elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu), 

- w przypadku współwłasności, zgoda wszystkich właścicieli na zbiórkę i utylizację materiałów niebez-

piecznych. 
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