
                Załącznik Nr 1  

                                                                                                      do Uchwały Nr XXII 

                                                                                                      Rady Gminy Skierniewice 

                                                                                                      z dnia 30 stycznia 2013r. 

 

 

Regulamin sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu  Gminy Skierniewice 

 

   § 1. Sfinansowaniem zostanie objęte zadanie polegające na zbiórce odpadów zawierających 

azbest z nieruchomości będących własnością osób fizycznych, położonych na terenie Gminy 

Skierniewice. 

   § 2. Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Skierniewice. 

   § 3. Sfinansowane w pełnej wysokości mogą być koszty transportu, odpowiedniego 

zapakowania odpadu, załadunku oraz unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających 

azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji. 

   § 4. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie 

podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, który na zlecenie Gminy 

Skierniewice dokonywać będzie transportu oraz unieszkodliwiania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest 

w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych. 

   § 5. Procedura realizacji zadania: 

1) planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje do Wójta Gminy 

Skierniewice o sfinansowanie tych prac; wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Regulaminu; 

2) sfinansowaniem objęty jest następujący zakres prac: usuwanie i unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest (przez usunięcie rozumie się właściwe zabezpieczenie folią 

odpadu, załadunek, transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwiania na odpowiednie 

składowisko odpadów niebezpiecznych); 

3) uprawniony pracownik Urzędu Gminy Skierniewice  weryfikuje i przyjmuje wniosek; 

4) wnioskodawca informowany jest o przyjęciu wniosku do realizacji; 

5) podpisanie umowy z wnioskodawcą; wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu; 

6) umowy z wnioskodawcami będą podpisywane według kolejności złożonych wniosków; 

7) realizacja zadania obejmuje: usuwanie oraz unieszkodliwianie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z posesji; 

8) prace objęte sfinansowaniem zostaną wykonane w całości przez podmiot o którym mowa 

w §4 Regulaminu, w terminie zgodnym z realizacją zadania pn. „Usuwanie i 

unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice” dofinansowanego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

   § 6. Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Skierniewice 

dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. 

 


