Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2019
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 7 maja 2019 roku
Regulamin pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na
terenie Gminy Wasilków w 2019 r.
§ 1. ZAKRES ZADANIA
1. Pomoc Gminy Wasilków polega na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu
odpadów zawierających azbest zgodnie z Planem ochrony przed szkodliwością azbestu i
programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wasilków na lata
2009-2032.
2. Powyższe prace realizowane będą przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Miejski
w Wasilkowie w wyniku procedury udzielania zamówienia publicznego.
3. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia
dachowego.
§ 2. PODMIOTY OBJĘTE POMOCĄ
1. O pomoc ubiegać się mogą właściciele obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy
Wasilków, będące osobami fizycznymi.
2. Pomoc nie obejmuje nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gospodarcza.
3. Pomoc nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez podmioty wymienione w ust. 1,
które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia
wyroby zawierające azbest.
§ 3. WYSOKOŚĆ POMOCY
1. Gmina Wasilków pokrywa 100% kosztów objętych zakresem pomocy.
2. W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi na dofinasowanie zadania na demontaż,
odbiór i transport odpadów zawierających azbest, o kolejności udzielenia dotacji będzie
decydować kolejność zgłoszeń.
3. W przypadku wykorzystania środków budżetowych na zadanie określone w pkt. 2 w danym
roku budżetowym, wnioski które nie zostały objęte dofinansowaniem zostaną zrealizowane w
roku następnym.
§ 4. PROCEDURA REALIZACJI POMOCY
1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o pomoc, o której mowa w § 1 jest złożenie w
Urzędzie Miejskim w Wasilkowie:
a) pisemnego wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest,
b) informacji o wyrobach zawierających azbest,
c) oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
2. Gmina Wasilków zawiera umowę z Wnioskodawcą ubiegającym się o pomoc przy pracach
polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów
zawierających azbest.
3. Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
dokonuje podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami prawa o
zamówieniach publicznych, z którym Gmina Wasilków zawrze stosowną umowę.
4. Podmiot, o którym mowa w ust. 3 ustala we własnym zakresie z każdym z wnioskodawców
harmonogram i termin wykonania prac na danej nieruchomości.
5. Gmina Wasilków zastrzega sobie prawo kontroli przez osoby upoważnione, przedsięwzięcia
objętego dofinansowaniem na każdym etapie jego realizacji.
§ 5. TERMINY
1. Termin składania wniosków o udzielenie pomocy upływa 24 maja 2019 r.
2. Termin realizacji zadania: do dnia 30.10.2019 r.

