Załącznik
do Zarządzenia Nr 40 2011
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 maja 2011 r.
Regulamin przyjmowania wniosków od
osób fizycznych
oraz wspólnota
mieszkaniowych i kwalifikacje do udziału w przedsięwzięciu mającym na celu na
zdjęcie, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest.
§1

1. Regulamin określa zasady przyjmowania wniosków od osób fizycznych nie będącym
przedsiębiorcami, oraz od wspólnot mieszkaniowych oraz procedurę kwalifikowania osób do
udziału w przedsięwzięciu polegającym na likwidacji pokryć dachowych zawierających
azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Miasta Lipna.

2. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć osoby mające tytuł prawny do budynku/działki
znajdującego się na terenie Gminy Miasta Lipna
§2

1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o udziału w przedsięwzięciu określonego w § 1 jest
przedłoŜenie w Urzędzie Miejskim w Lipnie wniosku (Załącznik Nr 1) do którego naleŜy
dołączyć :
- kopię pisemnego przyjęcia zgłoszenia remontu obiektu budowlanego od Starosty
Powiatowego w Lipnie , o zamiarze przystąpienia do robót polegających na zmianie poszycia
dachu pokrytego materiałem zawierającym azbest, lub kopię pozwolenia na budowę lub
rozbiórkę (oryginał do wglądu).
- tytuł prawny do władania nieruchomością (aktualny wypis księgi wieczystej).W przypadku
nieruchomości, do którego tytuł prawny posiada kilku właścicieli naleŜy dołączyć zgodę
współwłaścicieli.
- kopię mapy ewidencyjnej

2. Wnioski na rok 2011 przyjmowane będą w terminie do 15 czerwca, wnioski na rok 2012
i 2013 będą przyjmowane do dnia 10 lutego kaŜdego roku.
§3

1. Zakłada się, Ŝe Gmina Miasta Lipna dokona wyboru i pokryje koszty wykonawcy który
dokona demontaŜu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych
w trakcie wymiany pokryć dachowych do wysokości nie większej niŜ 1000 zł do kaŜdej 1Mg
unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zwierających azbest.

2. Nie będą pokrywane koszty związane z zakupem i montaŜem nowych pokryć dachowych,
koszty demontaŜu pokryć z innych materiałów lub elementów towarzyszących rozbiórce,
koszty zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.
§4
1. Łączna wartość zakwalifikowanych wniosków nie moŜe przekroczyć wartości dostępnych
środków w danym roku.
2. Wnioski będą kwalifikowane w kolejności zgłoszeń z zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku
niemoŜliwości wykonania prac w terminie deklarowanym przez wnioskodawców z przyczyn
zaleŜnych od wnioskodawcy, wykonawca prac wyłoniony przez Gminę Miasta Lipna lub na
skutek innych okoliczności do udziału w przedsięwzięciu mogą zakwalifikowane zostać inne
osoby.
3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą
mogły być realizowane w roku następnym pod warunkiem uzyskanie przez Gminę Miasta
Lipna środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wyraŜeniu zgody przez
wnioskodawcę na zmianę terminu realizacji.
4. Wykonanie usługi na rzecz wnioskodawcy będzie moŜliwe pod warunkiem podpisania
umowy określającej w szczególności termin wykonania prac obowiązki stron oraz zakres
odpowiedzialności.
§5
1. Burmistrz Miasta Lipna powołuje Komisję opiniującą wnioski zgłoszone do udziału
w przedsięwzięciu, polegającym na zdjęciu, transporcie i utylizacji odpadów
niebezpiecznych, zawierających azbest.
2. Skład komisji:
- przewodniczący - Agnieszka Chmielewska
- zastępca przewodniczącego – Artur Rybicki
- członek – Justyna Kowalska
- członek - Krzysztof Grzywiński
3. Zadaniem Komisji jest ocena wniosków i przeprowadzenie oceny stanu i moŜliwości
bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. Nr 71, poz. 649), ustalenie harmonogramu prac w porozumieniu z mieszkańcami
w szczególności w sytuacji gdy deklarowane terminy przez wnioskodawców będą się
pokrywały, zaproponowanie listy zakwalifikowanych wnioskodawców.
4. Zatwierdzenie i ewentualne zmiany listy zakwalifikowanych do przedsięwzięcia do
przedsięwzięcia dokonuje Burmistrz Miasta Lipna po zapoznaniu się z oceną o propozycjami
komisji

§6
Po zakwalifikowaniu wniosków do realizacji, Urząd
Urz
Miejski zgodnie z ustawą
o zmówieniach publicznych wyłoni wykonawcę
wykonawc
na wykonanie prac związanych
zwi
z demontaŜem,
em, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających
ących azbest i podpisze
z nim umowę.
§7
Zastrzega się moŜliwość
ść odstąpienia
odst pienia od wykonania prac na rzecz wnioskodawców
w szczególności
ci w przypadku gdy Gmina Miasta Lipna nie otrzyma dotacji, nie zostanie
wyłoniony wykonawca prac z powodu okoliczności
okoliczno
nie leŜącej
cej po stronie Gminy Miasta
Lipna np. warunków atmosferycznych.
§8
Wykonanie prac na rzecz wnioskodawców będzie
b
ich dochodem
dem i Gmina Miasta Lipno
wystawi PIT 8c o dochodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów
pienięŜnych.
§9
Regulamin podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty:
przyj
•
•

a) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego
b) na stronie internetowej Urzędu
Urz
Miejskiego
§ 10

Regulamin wchodzi w Ŝycie
ycie z dniem podjęcia.
podj

