ZARZĄDZENIE Nr 15/13
Wójta Gminy Adamów
z dnia 29 kwietnia 2013 roku
w sprawie ustalenia zasad naboru
z nieruchomości na terenie Gminy Adamów

wniosków

dotyczących

zbiórki

zdemontowanego

azbestu

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ i
Ustala się zasady naboru wniosków dotyczących zbiórki zdemontowanego azbestu z nieruchomości na terenie Gminy
Adamów.
§2
Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących zbiórki zdemontowanego azbestu
z nieruchomości z terenu Gminy Adamów, będzie podany do wiadomości mieszkańców w zwyczajowo przyjęty sposób
publicznego ogłaszania.
§3
Wnioski o których mowa w § 1 złożone przed terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków i po terminie
zakończenia przyjmowania wniosków nie będą rozpatrywane.
§4
Wniosek dotyczący zbiórki zdemontowanego azbestu mogą złożyć osoby fizyczne mające tytuł prawny
do nieruchomości położonej na terenie Gminy Adamów. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność
lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku nieruchomości do której
prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na zebranie z nieruchomości odpadów
azbestowych.
§5
Wniosek dotyczący zbiórki zdemontowanego azbestu z nieruchomości powinien zawierać: miejscowość, datę, imię
i nazwisko, adres właściciela nieruchomości, adres oczyszczanej nieruchomości, obręb geodezyjny i numer działki
na terenie której znajdują się odpady azbestowe, rodzaj budynku z którego pochodzą odpady azbestowe i jego
powierzchnię dachu w m2 (w przypadku demontażu pokrycia dachowego we własnym zakresie lub jego zniszczenia
w wyniku działania zjawisk atmosferycznych), rodzaj odpadów zawierających azbest, ilość odpadów zawierających
azbest w kg, planowany termin zbiórki odpadów azbestowych z nieruchomości, podpis właściciela oczyszczanej
nieruchomości.
§6
Do wniosku należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
2. oświadczenie o sposobie powstania odpadów azbestowych na terenie nieruchomości.
§7
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.
§8

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do tut. Urzędu Gminy do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadania w danym roku budżetowym lub do końca terminu wyznaczonego na składanie
wniosków
§9
Obowiązkiem właściciela oczyszczanej nieruchomości jest:
1. ustalenie terminu zbiórki odpadów zawierających azbest z wykonawcą wskazanym przez Urząd Gminy,
2. umożliwienie wykonawcy wykonania oczyszczenia nieruchomości z odpadów azbestowych.
§10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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