
Regulamin  przyznawania usługi  usuwania  odpadów  niebezpiecznych  zawierających  azbest
z  nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard. 

§1

1. Regulamin  określa  zasady  przyznawania usługi  usuwania  odpadów  niebezpiecznych  zawierających
azbest z  obiektów  budowlanych  na  terenach  nieruchomości  usytuowanych  w  granicach
administracyjnych miasta i gminy Nowogard.

2. Do  przyznania  usługi  mogą  zostać  zgłoszone  tylko  zadania  realizowane  na  obiektach,  których
właścicielami są:
1) jednostki samorządu terytorialnego, 
2) osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami,
3) jednostki sektora finansów publicznych, 
4) kościoły i związki wyznaniowe,  
5) wspólnoty  i  spółdzielnie  mieszkaniowe  z  uwzględnieniem  przepisów  dotyczących  pomocy

publicznej. 
3. Usługa  nie  obejmuje  zadań,  które  były  zrealizowane  przed  terminem  obowiązywania  niniejszego

regulaminu. 

§ 2

1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o przyznanie usługi określonej w § 1 jest złożenie w Urzędzie
Miejskim  w  Nowogardzie  wniosku  o  przyznanie  usługi  usuwania  odpadów  niebezpiecznych
zawierających azbest wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik nr 1).

2. Gmina Nowogard przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania azbestu pod warunkiem uzyskania
na ten cel  dotacji  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej
w Szczecinie.

3. Termin  naboru  wniosków  w  danym  roku,  będzie  każdorazowo  ogłaszany  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Wnioski  niezrealizowane  w  danym  roku  z  powodu  braku  środków  finansowych  będą  mogły  być
realizowane  w  roku  następnym  pod  warunkiem  uzyskania  przez  Gminę  Nowogard  dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

§ 3
1. Usługa obejmuje prace związane z:

1) demontażem pokrycia dachowego lub wyrobów zawierających azbest,
2) transportem odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
3) unieszkodliwieniem poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

2. Usługa nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. 

§ 4

1. Wnioski  o  przyznanie  usługi  usuwania  odpadów  niebezpiecznych  zawierających  azbest sprawdzane
będą pod względem formalnym i opiniowane przez Komisję.

2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą
rozpatrywane.   

3. Na podstawie złożonego wniosku Komisja dokona oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania
wyrobów  zawierających  azbest  (zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.)



4. Komisja zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uprawniona jest do dokonania
wizji terenowej celem sprawdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

5. Komisja poinformuje wnioskodawcę pisemnie o przyznaniu usługi, na adres wskazany we wniosku. 

§ 5

1. Regulamin podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji  Publicznej  Urzędu Miejskiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty: 
1) na tablicach ogłoszeń,
2) na stronie internetowej.

2. Druk wniosku  o  przyznanie  usługi  usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest można
pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, pok. nr 5,
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, pok. nr 208
lub ze strony internetowej www.nowogard.pl 

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcie podejmuje Burmistrz
Nowogardu. 

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Zarządzenia Burmistrza. 

                                                                                                         
Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla 

http://www.bip.nowogard.pl/
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