
Znak: GKiOŚ.3037.1.2016

Zarządzenie Nr 0050.Z.112.2016
Burmistrza Miasta Nowy Targ

z dnia 26 lipca 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do „Regulaminu 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”.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 446) i Uchwały Nr XVI/118/2012 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Targ do roku 2032 (Dz. Urz. Woj.
Małop. z dnia 5 kwietnia 2012 r. poz. 1463), zarządzam co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.56.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 kwietnia 2012 roku
wprowadzającym „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”,
załączniki o numerach 1, 2, 3 i 4 zastępuje się nowymi załącznikami do niniejszego
Zarządzenia o numerach tożsamych.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega obwieszczeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ, Biuletynie Informacji Publicznej oraz
internetowym serwisie Urzędu Miasta Nowy Targ.
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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).

§ 3.
1. 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.

2. 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).

3. 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.

4. 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.

5. 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.
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§ 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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 Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.Z.112.2016

Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 26 lipca 2016 roku

DEKLARACJA
przystąpienia do programu usuwania odpadów zawierających azbest

z terenu Gminy Miasto Nowy Targ.

1) Imię i nazwisko ........................................................................................................................

2) Adres zamieszkania .................................................................................................................

3) Tytuł własności, posiadania  ....................................................................................................

4) Numer działki ewidencyjnej ....................................................................................................

5) Rodzaj odpadów zawierających azbest ....................................................................................

6) Ilość w m2 ................................................................................................................................

7) Telefon kontaktowy .................................................................................................................

8) Planowany termin usunięcia wyrobów zawierających azbest (miesiąc i rok) .........................

Wyrażam zgodę na wejście na nieruchomość, do której posiadam tytuł prawny przez

wykonawcę usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów

niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Nowy Targ, w celu odbioru

wymienionych w deklaracji odpadów. Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na

wykorzystanie w/w danych osobowych dla potrzeb niniejszego projektu.

.................................................................

    Podpis Wnioskodawcy
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Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.Z.112.2016

Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 26 lipca 2016 roku

Burmistrz Miasta Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3. Rodzaj zabudowy3): ...............................................................................................................
4. Numer działki ewidencyjnej4): ..............................................................................................
5. Numer obrębu ewidencyjnego4): ...........................................................................................
6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): .......................................................................................................

................................................................................................................................................
7. Ilość posiadanych wyrobów6): ...............................................................................................
8. Stopień pilności7): ..................................................................................................................
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):

a) nazwa i numer dokumentu: ...............................................................................................
b) data ostatniej aktualizacji: .................................................................................................

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ..........................................................................
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):

................................................................................................................................................

.....................................
(podpis)

data .......................................

______
1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina,

miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-

gospodarczy, inny.
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.

o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania

wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).
7) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

8) Nie dotyczy osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej
aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego
terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.
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Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.Z.112.2016

Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 26 lipca 2016 roku

Nowy Targ, dnia ..............................

OŚWIADCZENIE
informujące o zdemontowaniu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości
położonej na terenie Gminy Miasto Nowy Targ zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jako niżej podpisany właściciel nieruchomości położonej w Nowym Targu pod

adresem: ............................................................., oświadczam, iż posiadane i dotychczas

używane przeze mnie wyroby zawierające azbest, zostały zdemontowane zgodnie

z obowiązującymi przepisami i przy uwzględnieniu wszystkich możliwych zasad dotyczących

zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy. W/w odpady niebezpieczne zawierające azbest są

w obecnym czasie zabezpieczone i gotowe do odbioru przez firmę.

................................................................

 (imię i nazwisko właściciela – podpis)


