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Poz. 4364
UCHWAŁA NR XXXII/340/17
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie: sfinansowania kosztów transportu i deponowania odpadów zawierających azbest przy
wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519), w celu realizacji
założeń „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oświęcim na lata
2012 – 2032” przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/277/13 z dnia 27 lutego 2013 r., Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin finansowania kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających
azbest powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji” stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLII/331/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie:
sfinansowania kosztów transportu i deponowania odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji
pokryć dachowych i elewacji.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Śreniawski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/340/17
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Regulamin finansowania kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych
przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji
§ 1.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Właścicielu nieruchomości, należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.
2. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Oświęcim.
§ 2.
1. Finansowanie obejmuje wyłącznie pokrycie kosztów transportu i składowania (utylizacji) odpadów
zawierających azbest pochodzących z rozbiórki pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych,
gospodarczych i altan dla właścicieli nieruchomości (osób fizycznych), obiektów zabytkowych oraz obiektów
użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim, z zastrzeżeniem, że nieruchomość
nie będzie wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).
2. Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, a także zwrotu kosztów transportu i składowania
odpadów zawierających azbest, jeżeli Wnioskodawca we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi
ich usunięcie i unieszkodliwienie.
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości ubiegający się o sfinansowanie zadania określonego w § 2 winni złożyć
stosowny wniosek do Urzędu Gminy Oświęcim.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków
finansowych przewidzianych w budżecie Gminy na dany rok.
3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych, będą realizowane
w pierwszej kolejności w roku następnym, pod warunkiem zabezpieczenia ww. środków w budżecie Gminy.
4. Wnioskodawcy, którego wniosek nie został zrealizowany w danym roku nie przysługuje z tego tytułu
żadne roszczenie wobec Gminy.
§ 4.
1. Odpady zawierające azbest przeznaczone do odbioru powinny być zeskładowane na nieruchomości
w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem ciężarowym.
2. Odpady powinny zostać przygotowane do transportu, tj. płyty typu „karo” zapakowane w foliowe worki,
a płyty faliste i płyty płaskie okładzinowe ułożone na folii oraz ofoliowane.
3. Zabezpieczenie odpadów azbestowych winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Właściciel nieruchomości powinien potwierdzić usunięcie wyrobów zawierających
z nieruchomości poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w dniu odbioru odpadów.

azbest

§ 5.
1. Transport i składowanie odpadów zawierających azbest, odbywać się będzie na podstawie umowy
zawartej przez Gminę z wykonawcą wyłonionym przez Urząd Gminy Oświęcim, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
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2. Transport i składowanie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie w terminach ustalonych
przez Gminę.

