KARTA USŁUGI
GCO.041
Urząd Miejski
w
Koluszkach

Likwidacja wyrobów zawierających azbest

Komórka
organizacyjna:
Tel./Fax:
PODSTAWA PRAWNA

Referat Gospodarki Komunalnej
Tel.: 44 725 67 66

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 20092032”
•
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 2020r. poz.1680.)
•
Uchwała Rady Miejskiej w Koluszkach nr XVIII/21/2016 z dnia 29.02.2016r. w sprawie
uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki
na lata 2015-2032”
•
Uchwała Rady Miejskiej w Koluszkach nr XXXI/47/2017 z dnia 27.05.2017 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
•
Uchwała Rady Miejskiej w Koluszkach nr XLII/17/2018 z dnia 26.02.2018r. zmieniająca
uchwałę nr XXXI/47/2017 z dnia 27.05.2017 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 udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji
przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na
terenie Gminy Koluszki stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach nr
XXXI/47/2017 z dnia 27 marca 2017 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
XXXI/47/2017 z dnia 27 marca 2017 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. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie stanowiące załącznik nr 4 do uchwały Rady
Miejskiej w Koluszkach Nr XXXI/47/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
4. 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 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:
•
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
•
lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada
65
OSOBY DO KONTAKTU
•
Katarzyna Skibińska pok. Nr 220
tel. 44 725 67 66
DOKUMENT WYJŚCIOWY
• Brak
TRYB ODWOŁAWCZY
• Nie dotyczy
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
• Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane są w terminach do 30 marca
każdego 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/47/2017
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 27 marca 2017 r.

Potwierdzenie przyjęcia wniosku

Koluszki, dnia __________________________
Burmistrz Koluszek
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA LIKWIDACJI
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY KOLUSZKI
1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko/Nazwa: ________________________________________________________
Pesel: ______________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego: ________________________________________________________
Miejscowość: ________________________________________________________________
Ulica: _______________________________________________________________________
Nr domu: ____________________________ Nr lokalu: _______________________________
Kod pocztowy: _______________________________________________________________
Nr konta bankowego wnioskodawcy: _____________________________________________
2. Adres nieruchomości/ obiektu, którego dotyczy usunięcie wyrobów zawierających azbest:
Miejscowość: ________________________________________________________________
Ulica: _______________________________________________________________________
Nr domu: ____________________________ Nr lokalu: _______________________________
Kod pocztowy: ______________________________________________________________
3. Rodzaj obiektu (należy zaznaczyć odpowiednie pole):
□ budynek mieszkalny

□ budynek gospodarczy

□ garaż

□ inny (jaki?)______________________________________________________________
4. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest: ________________________m2
5. Tytuł
prawny
do
nieruchomości
_______________________________________

lub

oświadczenie

o jego

braku:

(np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie wieczyste, w przypadku wspólnoty mieszkaniowej przesłanka posiadania
tytułu własności jest spełniona poprzez posiadanie tytułu własności przez każdego członka wspólnoty w odniesieniu do lokalu wchodzącego w skład
określonej nieruchomości)

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem nieruchomości należy uzyskać zgodę wszystkich właścicieli
nieruchomości. W tym przypadku należy wypełnić tabelę znajdującą się na odwrocie wniosku

W przypadku nieruchomości, do których tytuł prawny przysługuje więcej niż jednej
osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa
udzielonego Wnioskodawcy przez te osoby lub inny dokument, który będzie wykazywał
prawidłową reprezentację Wnioskodawcy.
6. Do niniejszego wniosku należy załączyć:
a. Dokumentację fotograficzną nieruchomości, z której będą usuwane wyroby zawierające
azbest (dokumentacja może być załączona na nośniku elektronicznym). Fotografie należy wykonać
w kolorze,
b. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o jego braku,
c. w przypadku wspólnoty mieszkaniowej dokument stanowiący o posiadaniu tytułu prawnego
do nieruchomości przez każdego członka wspólnoty w odniesieniu do lokalu wchodzącego w skład
określonej nieruchomości,
d. deklarację, o której mowa w § 4 ust. 3 według wzoru określonego w załączniku nr 3 do
niniejszej uchwały,
e. dokumenty i informacje, o których mowa odpowiednio w § 8 ust. 2 oraz § 9 ust. 2,
f. oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie, o którym mowa w §9 ust. 3
7. Wykaz osób będących współwłaścicielami nieruchomości oraz ich zgoda na prowadzenie
działań dotyczących likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest.
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Nr dowodu osobistego Podpis współwłaściciela

1
2
3
4
5
6
7

Wyrażam zgodę na wykonanie prac objętych dofinansowaniem przez wskazany przez Urząd
Miejski w Koluszkach podmiot gospodarczy zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowej na
realizację przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest oraz trybu
postępowania w sprawie rozdzielania i sposobu rozliczania dotacji.
_________________________________
data i podpis wnioskodawcy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/47/2017
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 27 marca 2017 r.
Koluszki, dnia ____________________________.
________________________
(Imię i nazwisko/Nazwa)
________________________
(Adres do korespondencji)
________________________
(Nr telefonu)

Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95 – 040 Koluszki
DEKLARACJA
(należy złożyć do 15 maja)

Niniejszym deklaruję swój udział w akcji
zawierających azbest z terenu Gminy Koluszki.

usuwania

i unieszkodliwiania

wyrobów

Zgłaszam, że na terenie działki o nr ewidencyjnym ______ obręb ________________
położonej przy ulicy _____________________ nr ________ w __________________________
znajdują się :
1. zdemontowane wyroby zawierające azbest (eternit - płyty
łaskie/faliste*) w ilości _____________________________________m 2,

azbestowo-cementowe:

2. wyroby zawierające azbest, które należy zdemontować do 30 października ________ roku
w ilościach niżej wymienionych :
a) płyty azbestowo-cementowe:
– płaskie ______________________ m 2,
– faliste ______________________ m 2 ,
b) inne wyroby zawierające azbest ______________________ m 2 (lub kg).
Deklaruję gotowość do rozpoczęcia prac demontażowych (lub przekazania zdjętych i
magazynowanych na działce jw.) wyrobów zawierających azbest wyszczególnionych jw.
– w ilości łącznej ______________________ m 2 ,
w terminie od ______________________ roku.
Oświadczam, że:
a) jestem
właścicielem*/
współwłaścicielem*/dzierżawcą*/najemcą*/użytkownikiem
wieczystym*/inny podmiot (jaki) ___________________________ nieruchomości wskazanej
w niniejszej deklaracji,
posiadam*/nie posiadam* aktualną umowę na odbiór odpadów komunalnych,
___________________________________________________________________

z firmą

________________________________
(czytelny podpis)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/47/2017
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 27 marca 2017 r.
Oświadczenie
o pomocy de minimis w rolnictwie
Ja, niżej podpisany/-a ............................................................................... prowadzący/ działalność
związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi oświadczam, że jestem
beneficjentem pomocy de minimis w rolnictwie.
Łączna kwota otrzymanej przeze mnie pomocy w okresie ostatnich trzech lat podatkowych
wyniosła łącznie ............................ EUR i zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352 poz. 9 z 24 grudnia 2013 r.) nie przekracza
15.000 EUR.
Oświadczam ponadto, że zobowiązuję się podpisać umowę w sprawie przyznania pomocy
de minimis w rolnictwie w rozumieniu Rozporządzenia, o którym mowa powyżej.
..............................................
(miejscowość i data)

...............................................................
(podpis wnioskodawcy)

