
z ARZ4DZENIE NR OA. 0050. 135.2020
BURMISTRZA MIASTA KOI-A

zdnia 05listopada 2020 r.

w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na odbi6r, transport i zagospodarowanie

wyrob6w zawierajqcych azbest pochodz4cych z obiekt6w budowlanych poloZonych

na terenie Gminy Miejskiej Kolo.

Napodstawiearl.30ust,1 ustawyzdniaSmarca1990r.osamorzqdziegminnym(D2.U.22020t.

poz. 713) w zw. z uchwal4 nr Llll480l20l4 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24.09.2014 r. w sprawie

uchwalenia przyjqcia Programu usuwania wyrob6w zawieraj4cych azbest z terenu Gminy Miejskiej Kolo

na lata 20 1 4 -2032, zar zqdzam co nastgpuj': :

$ l.Ustalam ,, Regulamin udzielania dofinansowania na usuwanie wyrob6w zawierajqcych azbest

pochodz4cych z obiekt6w budowlanych polozonych na terenie Gminy Miejskiej Kolo" w brzmieniu

stanowi 4cym zalqcznik do ni ni ej s ze go zar zqdzeni a.

g 2. Traci tnoc Zarzqdzenie nr 0A.0050.79.2016 Burmistrza Miasta Kola z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrob6w zawieraiqcych azbest

pochodz4cych z obiekt6w budowlanych p,rlozonych na terenie Gminy Miejskiej Kolo.

$ 3. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dnierr podjgcia.
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Regulamin udzielania dofinansowania na odbi6r, transport i zagospodarowanie wyrob6w

zawieraj4cych azbest pochotlz4cych z obiekt6w budowlanych poloionych na terenie Gminy

Miejskiej Kolo.

Rozdzial I
Postanowienia o96lne

$ 1. 1. Regulamin okreSla zasady udzielania osobom ftzycznyn, niebgd4cymi przedsigbiorcami

dofinansowania na realizacjg zadafi polegaj4cych na pokryciu koszt6w zwiqzanych z zaladunkiem,

transpoftem i unieszkodliwianiem odpad6w niebezpiecznych zawieraj4cych azbest powstalych

podczas wymiany pokry6 dachowych buCynk6w znajduj4cych sig na terenie Gminy Miejskiej Kolo.

2. Dofinansowaniu nie podlegaj4 kosdy zwi4zane z demontalem, zakupem i montazem nowych

pokry6 dachowych na istniej4cych budynkach, atakile nie obejmuj4 koszt6w wykonania dokumentacji

technicznej.

3. Dofinansowanie przysluguje osobom -lzycznym posiadaj4cym ty'tul wlasno(ci do nieruchomoSci, na

kt6rej znajduje sig wyr6b zawieraj4cy azbest z zastrzelenietn, 2e nieruchomo56 nie jest

wykorzystywana na cele dzialalnoSci gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 t'

o swobodzie dzialalnoSci gospodarczej (Dz. tJ. 2004 r. nr 173, poz. 1808 z p62n. zm.). W przypadku

wsp6lwlasnoSci wyrnagana jest zgodawszystkich wsp6lwla6cicieli nieruchomoSci.

4. Dofinansowanie polega na jednoraz,)wylll pokryciu koszt6w realizacji przedsigwzig6 o kt6rych

mowaw$1pkt1,

5. Dofinansowanie nie obejmuje zwrotu naklad6w finansowych osobom ftzycznymju2 poniesionych

koszt6w zwiqzanych z demontaaem, zaladunkiem, transportem i unieszkodliwianiem wyrob6w

zawierajqcych azbest.

g 2. l.Dofinansowanie o kt6rym mowa w $ 1 pkt 1 pochodzid bgdzie ze Srodk6w Gminy Miejskiej

Kolo.

2. Kwota dofinasowania wynosi 100 % koszt6w kwalifikowanych obejmuj4cych koszty zaladunku,

transportu i zdeponowania odpad6w na skladowisku odpad6w'

3.Realizacja dofinasowania na usuwanie wyrob6w zawieraj4cych azbest uzalezniona bgdzie od ilodci

Srodk6w posiadanych przez GminQ przeznaczonych na ten cel w danym roku budzetowym.

4. Zaladunek, transport i unieszkodliwianie odpad6w zawierajqcych azbest winno by6 wykonane przez

firmg posiad aj4cq zezwolenie na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie gospodarki odpadami wydane w

trybie przepis6w ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 22020r., poz.797), wybran4

przez Gming Miejsk4 Kolo z zachowaniem przepis6w ustawy Prawo zam6wief publicznych (Dz.U. z

2019 r., poz. 1843)



Rozrlzial2

Skladanie i rozpatrywanie wniosk6w

$3. l.Warunkiem ubiegania sig o dofinansowanie zadania okreslonego w $l pkt l jest zloLenie

w Gminie Miejskiej Kolo wniosku, stanowiqcego zalqcznik nr 1 do regulaminu, do kt6rego nalezy

dot4czy6:

a. oSwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoSci4. W przypadku nieruchomo(ci,

do kt6rej tytul prawny posiada kilka os6b, nale|y dol4czy(, zgodE wsp6lwla6cicieli. -
zalqcznik nr 2 do regulaminu,

b. kopia dokumentu potwierdzaj4cego zgloszenie rob6t zwi4zanych z demontahem

material6w budowalnych zawieraj4cych azbest wla6ciwemu organowi administracji

architektoniczno - budowlanej lub kopia pozwolenia na budowg wymaganego w

przypadku, gdy w wyniku rozbi6rki lub przebudowy element6w budowlanych

zawieraj4cych azbest nast4pi nniana element6w konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana

wymagaj4ca pozwolenia na budowg.

2.Wnioski, o kt6rych mowa w pkt. 1 oceniane bgd4 wedlug kompletno6ci wyrnaganych dokument6w,

3.O kolejnoSci realizacji wniosk6w, bgdzie decydowai data, zjak4 wla(ciciel nieruchomo6ci zloLyl

wniosek o dofinansowanie.

4.O zakwalifikowaniu do udzialu w dofinansowaniu wnioskodawca zostanie poinformowany

pisemnie.

$4. l.Wnioski zlohone po terminie, o ktirym mowa w pkt. 1 lub niekompletne nie bgd4 rozpatrywane.

2.Wnioski bgd4 realizowane, aZ do wyczerpania (rodk6w przeznaczonych na ten cel w danym roku

budzetowym.



Zrlqc':nik ttr I tkt t'cgrtlunrinrr

Kolo. dn.

(nazr,visko i imig wnioskodawcy)

(adres zarnieszkania)

(nr telefbnu)

WNIOSEK
o dofinansowanie na odbi6r, transprrt i zagospodarowanie wyrob6w zawiera.i4cych azbest

pochodz4cych z obiektor,v budowlanych polozonych na tereuie Gr.r.rir.ry Miejskiej I(olo

1. DANE OSOBOWE WLASCICIELA/ WSPOLWLASCICIELA
a. Nazwisko i imig wtaSciciela

b. Adres zamreszkania / do koresponclencji ..

c. Nr telefbnlr....

d. Na2wisko i imiE wsp6lwlaSciciela.

e. Adres zamieszkania / do koresponder-rcji ..

f-. Nr telefbrllr....

2. LOI(ALIZACJA OBIEI(TU
a. MieiscowoSi...

b. ObrEb i nr dzialki

c. Rodzaj budynku.

d. Rodzaj odpad6w zawieraj4cych az:est (np. plyty fzrliste azbestowo-centetttowe. plyty
azbestowo-cernentowe
plaskie).

e. IloSd odpad6w zawierai4cych azbert (tony, r-n2)..

(podpis wrrioskoclawcy)



Zalqcznik nr 2 do regulaminu

Kolo, dn.

oSWIDAczENIE

o PRAWTE DO DYSPONOWANtA NtERUCHOMOSC|A

Ja, ni2ej podplsany/a
(nazwisko imiq)

(adres zanrieszkaria lub do korespondencji jeili jest inny niz adres zamieszkania)

(nr i seria dowoclu osobistego)

O6wiadczam, jestem wtaScicielem/wsp6tlt'ladcicielem nieruchomo6ci oznaczonej w ewidencji grunt6w i

budynk6w jako dziaika nr ...................................w obrqbie

(nazwisko imiq)

wsp6lwiascieiciel...
(nazwisko imiq)

(adres zamieszkania lub dc. korespondenc.ii jeSli jest inny nii adres zamieszkania)

(czytelny podpis wsp6lwla(ciciel ) (czytelny podpis wta(ciciela/wnioskodawcy)


