Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina
Nr 0050.44.2011 z dnia 01.03.2011r.

REGULAMIN
finansowania w roku 2011 demontażu, transportu, unieszkodliwienia odpadów
zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków
mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób
fizycznych.
I. Urząd Miejski w Będzinie finansował będzie 100% kosztów demontażu, transportu i
unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest powstałych przy likwidacji pokryć
dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych, zlokalizowanych na
terenie miasta Będzina, należących do osób fizycznych.
Uwaga:
W przypadku osób, które we własnym zakresie usunęły wyroby zawierające azbest z
budynku mieszkalnego lub gospodarczego na terenie swojej nieruchomości i do chwili
obecnej nie przekazały ich do unieszkodliwienia finansowanie zadania nastąpi w zakresie
transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
II. Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest odbywać się
będzie na zlecenie Urzędu Miejskiego w Będzinie przez firmę wyłonioną w trybie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r. Nr 113, poz.759 z
późn.zm.) oraz spełniającą wymogi ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j.
Dz.U.z 2010r. Nr 185 poz.1243 z późn.zm.).
III Środki na finansowanie zadania zostały zabezpieczone
wysokości 40 000 zł.

w

budżecie gminy w

IV.O finansowanie zadania mogą ubiegać się:
- osoby posiadające prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi lub
gospodarczymi (w rozumieniu art.3 pkt.11 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo
budowlane- t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623),
(w przypadku altan w rodzinnych ogrodach działkowych- wymagane jest
potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem
działki i właścicielem położonej na niej altany),
- osoby, które złożyły Prezydentowi Miasta Będzina informację, zgodnie z
załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r.w
sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz.U. z 2011r. Nr 8 poz.31) tj.:
• Informacja o wyrobach zawierających azbest
- osoby, które dokonały „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania
wyrobów zawierających azbest” wykonanej na podstawie zał. nr 1 do
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 z późn.zm.)
- osoby, które we własnym zakresie usunęły wyroby zawierające azbest z budynku
mieszkalnego lub gospodarczego na terenie swojej nieruchomości i do chwili obecnej
nie przekazały ich do unieszkodliwienia.
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V. Osoby ubiegające się o finansowanie zadania muszą spełnić n/w warunki:
1.Złożą wniosek w Urzędzie Miejskim w Będzinie- Wydział Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej o finansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów
zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków
mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina- załącznik nr1
2. Zgłoszą do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej tj. Wydział
Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17 fakt
przystąpienia do prac polegających na likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających
azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych zgodnie §6 ust.4 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z
2004r. Nr 71 poz. 649 z późn.zm.).
3. Zgłoszą w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w
Będzinie zakończenie prac demontażowych pokryć dachowych / elewacji zawierających
azbest oraz gotowość do odbioru prawidłowo przygotowanych odpadów azbestowychzałącznik nr 2
Odbiór odpadów nastąpi po spisaniu przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
protokołu stwierdzającego likwidację pokrycia dachowego/elewacji zawierających azbest
oraz gotowość do odbioru prawidłowo przygotowanych odpadów azbestowych zgodnie ze
złożonym zgłoszeniem – załącznik nr 3
VI.Obowiązki wykonawcy zadania:
1.Wykonawca zapewni wykonanie prac demontażowych pokryć dachowych lub
elewacyjnych w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649 z
późn. zm.) oraz Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U.
z 2005r. Nr 216 poz. 1824).
2.Prace demontażowe będą realizowane przez Wykonawcę, który:
• uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami, marszałka województwa
właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania wytwórcy odpadów,
• przeszkolił, przez uprawnioną instytucję, zatrudnionych pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest,
• przed rozpoczęciem prac demontażowych opracował szczegółowy plan prac,
• zgłosił zamiar przystąpienia do wykonywania prac demontażowych właściwemu organowi
nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu
państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmiej 7 dni przed rozpoczęciem
prac,
• posiada niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie
określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na
działanie azbestu
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zgodnie z §6 z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2004r.w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649 z późn.zm).
3.Wykonawca przedłoży w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu
Miejskiego w Będzinie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649 z
późn.zm):
● zaświadczenie o przeszkoleniu, przez uprawnioną instytucję, zatrudnionych pracowników
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest,
● szczegółowy plan prac demontażowych,
• pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z
pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§8
ust.3) lub
• wyniki badań jakości powietrza przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na
koszt Wykonawcy prac, każdorazowo po zakończeniu prac w obiektach budowlanych w
przypadku usuwania wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej
niż 1000 kg/m3 lub zawierających krokidolit (§7 ust.4)
oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie :
•
decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, wydanej w trybie przepisów
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243) przez
marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania
wytwórcy odpadów,
• zezwolenia na transport odpadów dla przedsiębiorcy wykonującego tylko usługę
transportu na zlecenie wytwórcy odpadów,
• zezwolenia przedsiębiorcy na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania
odpadów azbestowych wydane w trybie ustawy o odpadach, do którego trafiają odpady
azbestowe powstałe w wyniku prowadzonej usługi na terenie gminy.
4.Po zakończeniu prac demontażowych, wytworzone odpady zawierające azbest zostaną
przez Wykonawcę prac przygotowane do odbioru i transportu na miejsce składowania
zgodnie z wymogami wyżej wymienionych rozporządzeń, m.in. w następujący sposób:
 opakowane szczelnie w folię o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm ,
 odpady zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3
powinny być zestalone przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu
umieszczone w workach z folii polietylenowej, szczelnie zamkniętych,
umieszczonych w opakowaniu zbiorczym z folii,
 na opakowaniach z odpadami zawierającymi azbest należy umieścić
oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w miejscach
zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
VII.Wnioski wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie IX niniejszego regulaminu, będą
przyjmowane w dwóch terminach:
• do dnia 30.06.2011r.,a następnie rozpatrywane w cyklu 3-miesięcznym, oraz
• do dnia 30.09.2011r., a następnie rozpatrywane w cyklu 3-miesięcznym
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Uwaga:
Wnioski złożone po 30.09.2011r. nie będą rozpatrywane w bieżącym roku kalendarzowym.
VIII.W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w roku
2011 nastąpi wstrzymanie rozpatrywania złożonych wniosków. Wznowienie rozpatrzenia
wniosków może nastąpić w przypadku wpływu dodatkowych środków na ten cel.
Niezrealizowane wnioski w danym roku kalendarzowym zostaną rozpatrzone w pierwszej
kolejności w następnym roku kalendarzowym, na zasadach określonych regulaminem
obowiązującym na dzień złożenia wniosku.
Dodatkowo w przypadku zmiany przepisów uniemożliwiających finansowanie zadania,
gmina wstrzyma rozpatrywanie wniosków.
IX. Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Wniosek o finansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów
zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z
budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina
wraz z
następującymi załącznikami:
a/

zgłoszenie /decyzja Wydziału Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w
Będzinie w sprawie przystąpienia do prac polegających na likwidacji pokryć dachowych
i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych,
b/ dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub
gospodarczym (w rozumieniu art.3 pkt.11 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane)
d/ informacja (jak w pkt IV) :
- o wyrobach zawierających azbest
- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
2.Zgłoszenie zakończenia prac i przygotowania odpadów zawierających azbest do
odbioru i transportu wraz z następującymi załącznikami:
a/

pisemne oświadczenie wykonawcy prac demontażowych o prawidłowości wykonania
prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych
przepisów technicznych i sanitarnych

lub
b/ wyniki badań jakości powietrza przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na
koszt Wykonawcy prac, każdorazowo po zakończeniu prac w obiektach budowlanych w
przypadku usuwania wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej
niż 1000 kg/m3 lub zawierających krokidolit,
c/ szczegółowy plan prac demontażowych opracowany przez wykonawcę,
3. Protokół stwierdzenia demontażu - likwidacji pokrycia dachowego / elewacji
zawierających azbest z budynku mieszkalnego / gospodarczego położonego w Będzinie oraz
przygotowania odpadów do transportu na uprawnione składowisko.
4. Faktura vat za: demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
oraz karty przekazania odpadów zawierających azbest na uprawnione składowisko odpadów .
X. Dofinansowania nie udziela się:
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do likwidacji pokryć dachowych/elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych
stanowiących majątek firmy Wnioskodawcy.
XI. Integralną częścią niniejszego regulaminu są następujące załączniki:
Nr 1 - Wzór wniosku o finansowanie :
1)demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy
likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu
miasta Będzina.
lub
2) transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji
pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta
Będzina.
Nr 2 - Wzór zgłoszenia zakończenia prac demontażowych pokryć dachowych / elewacji
zawierających azbest oraz gotowość do odbioru prawidłowo przygotowanych odpadów
azbestowych.
Nr 3 – Wzór protokołu stwierdzenia demontażu - likwidacji pokrycia dachowego /
elewacji zawierających azbest z budynku mieszkalnego / gospodarczego położonego w
Będzinie oraz przygotowania odpadów do odbioru.

PREZYDENT MIASTA
(-) Łukasz Komoniewski
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