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Likwidacja wyrobów zawierających azbest
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PODSTAWA PRAWNA









Data zatwierdzenia:
01.01.2015r.

Referat Gospodarki Komunalnej
tel i fax: 44 725-67-49 ; 44 714-58-15

Uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
Uchwała Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r zmieniająca uchwałę w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą” Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032”
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z
2004r Nr 3 poz. 20 z późn. zm.)
Uchwała Rady Miejskiej w Koluszkach nr XXVIII/152/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie uchwalenia
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki na lata 2008-2032”
Uchwała Rady Miejskiej w Koluszkach nr XL/50/2014 z dnia 24.02.2014 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki” oraz trybu postępowania w sprawie
rozdzielania i sposobu rozliczania dotacji
Rozporządzenie 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. 2004 r. nr 71, poz. 649 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Koluszki stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w
Koluszkach nr XL/50/2014 z dnia 24.02.2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Koluszki” oraz trybu postępowania w sprawie rozdzielania i sposobu rozliczenia
dotacji
2. Deklaracja udziału w akcji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Koluszki stanowiąca załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach nr XL/50/2014 z
dnia 24.02.2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Koluszki” oraz trybu postępowania w sprawie rozdzielania i sposobu rozliczenia dotacji
3. Załączniki:
a. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia ostatecznej decyzji właściwego
organu architektoniczno – budowlanego zezwalająca na wykonywanie prac obejmujących
usunięcie wyrobów zawierających azbest lub wniosek o wydanie takiego zezwolenia
b. Dokumentacja fotograficzna (kolorowa) nieruchomości, z której będą usuwane wyroby
zawierające azbest (dokumentacja może być załączona na nośniku elektronicznym)
c. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
d. Informacja o wyrobach zawierających azbest
OPŁATY



Brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY



Bieżący rok, w którym złożony jest wniosek (w zależności od dofinansowania przyznanego przez
WFOŚiGW w Łodzi)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w:
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Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter w następujących terminach:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
w piątki w godz. 8:00 – 15:00

OSOBY DO KONTAKTU




Adam Olek pok. nr 219 tel. 44 725 67 49
Aneta Jędrzejewska pok. nr 219 tel. 44 725 67 49

DOKUMENT WYJŚCIOWY



Brak

TRYB ODWOŁAWCZY



Nie dotyczy

INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)






Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane są w terminach od 15 marca do 15 maja
danego roku
Dofinansowaniu podlega:
- demontaż, odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest,
- odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest.
Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o dotację Gmina Koluszki ogłasza przetarg na zadanie
usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Wykonawca zadania, zgodnie z umową, odbiera azbest od
właścicieli nieruchomości, którzy złożyli dokumenty do przedmiotowego wniosku.
Z przeprowadzonego zadania, każdy właściciel nieruchomości otrzyma dokument potwierdzający
ilość odebranego azbestu – protokół odbioru i kartę odpadu.
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