
UCHWAŁA NRxDV88/2016
RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

zdnia7 lipca 20l6 r.

w sPrawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadańz zakresu usuwania azbestu i wvrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Nołvy Kawęczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 75 w związku z art.'7 ust.l pkt 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnYm (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art.403 ust. 2, w związku z at1.408a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia
200l r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z2016 r. poz. 672), uchwĘ Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w
sPrawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą ,,Program ()czyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009_
203Ż" (M.P. Nr 50, Poz. 735),zmienionej uchwałązdnia 15 marca 2010 r. (M.P. N; 33,poz.481), w związku
zuchwńą nr XlXl87l2016 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zdnia 7 lipca 2016 wsprawie uchwalenia
,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn, pow. ikierniewicki, woj.
łódzkie nalata2016-2032" Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin finansowania zadań zzakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierĄących azbest
z terenu Gminy Nowy Kawęczyn, w brzmieniu stanowiącym załącznikdo niniejszej ulhwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Kawęczyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ęcie Po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodn i cz o, u 
i7^Pń ^-,

l l llilA

vt^łgorrwł"sru^

Id: B8ADD72A-75 l 3-439F-BDBA-D l 3CF69F3DC6. Podpisany Strona l



Załącznik do UchwaĘ Nr XIX/88/2016

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia7 lipca2016 r.

Regulamin finansowania zdań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Nołvy Kawęczyn

§ 1, Finansuje się zadania ujęte W ,,Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy
KawęczYn, Pow. skierniewicki, woj. łódzkie na lata 2016-2032, z nieruchomości będących własnością: osób
ftzYcznYch, wsPÓlnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów
publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami piawnymi.

§ 2, Żrodłem finansowani a zadań będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska
i GosPodarki Wodnej w Łodzi oraz|Iub z Narodowego Funduszu Ochrony śódowiska w Warszawi e, atakżeśrodki
własne zbudżetu Gminy Nowy Kawęczyn.

§ 3, Sfinansowane W Pełnej wYsokoŚci mogą być koszty odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów
zawieralącYch azbest pochodzących z wymiany poĘć dachowych lub elemeniów elewacji.

§4, WYkonawcązadania obejmującego powyzsze prace na zlecenie Gminy No-y Kawęczyn będzie podmiot
wybrany w trybie ustawy Prawo zamówieńpublicznych.

§ 5. Procedurarealizacji zadania:

l) Podmiot Planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje z wnioskiem do Wójta Gminy
Nowy Kawęczyn o sfinansowanie prac,

2) uprawniony pracownik urzędu Gminy Noury kawęczyn weryfikuje i przyjmuje wniosek,
3) wnioskodawca informowany jest o przyjęciu wniosku do realizacji,

4)realizacja zadań obejmuje: odbiór, transpoft i unieszkodliwianie
posesji,

wyrobów zawierających azbest z terenu

5) Prace objęte finansowaniem zostaną wykonane w całości przezpodmiot, o którym mowa w § 4 Regulaminu, w
terminie z nim uzgodnionym.

§ 6, Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Nowy Kawęczyn dofinansowania ze
Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GÓspodarki Ńodnej i ł,oari oiazJlub z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.
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