Uchwała Nr XXXV/256/2009
Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim
z dnia 9 lipca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu
przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i
utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z
obiektów budowlanych

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r: Nr 23, poz.
220;Nr 62, poz. 558;Nr 113, poz.984; Nr 53, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr
80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r:Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203 i Nr
167,poz.1759; z 2005r.: Nr 172,poz.1441 i Nr 175,poz.145; z 2006 r: Nr 17,poz.128, Nr
181,poz.1337; z 2007r. Nr 138,poz.974; Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r: Nr 180,
poz.1111 i Nr 223, poz.1458), oraz art. 406 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,
Nr 1111, poz. 708, Nr 138, poz.865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz.1056, Nr
199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100 i Nr 20, poz. 106)
Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26
marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania
dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„O dofinansowanie moŜe ubiegać się osoba fizyczna, która:
a) jest posiadaczem nieruchomości, na której znajdują się odpady
niebezpieczne zawierające azbest,
b) złoŜyła oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, według wzoru
określonego w załączniku Nr 4 do uchwały,
c) otrzymała wystawioną na siebie imienną fakturę za realizację
przedsięwzięć, o których mowa w § 3 pkt 1.”
2. § 4 otrzymuje brzmienie:

Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876).
2. Osoba fizyczna przed podjęciem prac polegających na usuwaniu i
utylizacji odpadów jest zobowiązana do zgłoszenia zamiaru ich podjęcia
Staroście Opolskiemu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.
1118 z późn. zm.).
3. § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Do wniosku naleŜy dołączyć:
a) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, według
wzoru określonego w załączniku Nr 4 do uchwały,
b) oświadczenie wnioskodawcy, iŜ obiekty i grunty, na których
znajdują się materiały zawierające azbest nie są wykorzystywane na
cele działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), według wzoru określonego
w załączniku Nr 2 do uchwały,
c) kopię informacji, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały,
d) ocenę stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów
zawierających azbest wykonaną zgodnie ze wzorem zawartym w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) w przypadku przedsięwzięć,
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały,
e) kopię oraz oryginał do wglądu faktury VAT wystawionej przez
przedsiębiorcę, o którym mowa w § 3 pkt 6 za usuniecie i utylizację
odpadów zawierających azbest,
f) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające
azbest o prawidłowości wykonywania prac oraz oczyszczaniu terenu
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów
technicznych i sanitarnych, o którym mowa w § 8 ust. 3
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71,
poz. 649), zawierającego dodatkowe informacje o łącznej
powierzchni płyt, innych elementów budowlanych oraz cięŜaru
materiałów zmagazynowanych zawierających azbest, usuniętych z
obiektu budowlanego (terenu działki) i przetransportowanych na
uprawnione składowisko, według wzoru określonego w załączniku
Nr 3 do uchwały,

g) kopię
dokumentu
potwierdzającego
przekazanie
odpadów
zawierających azbest przedsiębiorcy, o którym mowa w § 3 pkt 6
niniejszej uchwały,
h) kopię decyzji zezwalającej przedsiębiorcy wykonującemu usługi, na
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami
niebezpiecznymi zawierającymi azbest.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

