Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.Z.112.2016
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 26 lipca 2016 roku

REGULAMIN

świadczenia przez Gminę Miasto Nowy Targ usługi załadunku, wywozu oraz
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, na nieruchomościach znajdujących
się na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, stanowiących własność osób fizycznych,
realizowanych ze środków budżetu Gminy Miasto Nowy Targ.
§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ
usługi załadunku, wywozu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, na
nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miasto Nowy Targ,
stanowiących własność osób fizycznych, zwanej w dalszej części Regulaminu
„usługą”,
2. Środki budżetu gminy są wydatkowane w oparciu o art. 403 ust. 2, oraz art. 400a ust.
1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami).
§ 2.
Maksymalna wartość usługi dla jednej nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy
Miasto Nowy Targ, będącej własnością osoby fizycznej, w jednym roku budżetowym wynosi
1 500, 00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
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§ 3.
Usługa może być wykonywana na rzecz osób fizycznych, będących posiadaczami
nieruchomości zabudowanych obiektem budowlanym na terenie Gminy Miasto Nowy
Targ na podstawie tytułu prawnego, które wywiązały się z obowiązku przedłożenia
informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska, zgodnie z art. 162 ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wg wzoru Załącznika Nr 3 do
niniejszego Zarządzenia, bądź też zostały zinwentaryzowane przez Gminę Miasto
Nowy Targ w roku 2011.
Usługa będzie świadczona przez podmiot wyłoniony przez Gminę Miasto Nowy Targ,
w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
Osoby fizyczne ubiegające się o wykonanie usługi w danym roku budżetowym
powinny złożyć wniosek w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Nowy Targ, w formie deklaracji przystąpienia do programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Nowy Targ, której wzór
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ
w przeciągu trzech tygodni od dnia otrzymania deklaracji wyśle zawiadomienie
o rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu wniosku do realizacji
wraz z informacją
określającą wzajemne zobowiązania. Realizacja usługi będzie możliwa do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku
budżetowym.
Przed wykonaniem usługi osoba fizyczna zobowiązana jest przedłożyć w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ
oświadczenie informujące o zdemontowaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do
niniejszego Zarządzenia.
§ 4.
Złożenie deklaracji przystąpienia do programu usuwania odpadów zawierających azbest
z terenu Gminy Miasto Nowy Targ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osobę
fizyczną na przeprowadzenie kontroli na nieruchomości dot. likwidowania wyrobów
zawierających azbest.
§ 5.
Wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia deklaracji przystąpienia do programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Nowy Targ.
§ 6.
W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość
środków przewidzianych w danym roku w budżecie na ten cel, usługi będą realizowane
w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę.
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