ZARZĄDZENIE NR 48/2017
PREZYDENTA MIASTA KIELCE
z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie określenia zasad ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału w programie
usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
oraz powołania Komisji do spraw rozpatrzenia składanych w tym zakresie wniosków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.1)), art. 400a ust. 1 pkt 42 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.2)), §
2 uchwały
Nr V/58/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia
„Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Kielce na lata 2015-2018” oraz § 7 ust. 5 i § 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Kielce stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 334/2016 Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 15 września 2016 r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu
Organizacyjnego, zarządza się co następuje:
§ 1.
Określa się zasady ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania
i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest w Regulaminach
świadczenia przez Miasto Kielce usług:
1) demontażu, załadunku, wywozu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów
budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz Spółdzielni mieszkaniowych
i Wspólnot mieszkaniowych,
2) załadunku, wywozu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych,

azbest

stanowiących odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Powołuje się Komisję do spraw rozpatrzenia wniosków o zakwalifikowanie do udziału
w programie usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających
azbest w składzie:
1) Adam Rogaliński – z-ca Dyrektora Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania
Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce,
2) Ilona Ambor-Głowala – Kierownik Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Odpadów Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta
Kielce,

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579
tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016 r., poz. 831, 903, 1250,
1427,1933,1936,1991,2255,2260

2) Zmiana
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3) Iwona Jończyk – Inspektor Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej i Odpadów
Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce,
4) Anna Czechowska – Podinspektor Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Odpadów Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta
Kielce.
5) Andrzej Łuc – St. insp. Komendy Straży Miejskiej w Kielcach.
§ 3.
Regulaminy, o których mowa w § 1 podlegają ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miasta Kielce oraz w BIP.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych
i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce.
§ 5.
Traci moc zarządzenie nr 56/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 lutego
2015 r. w sprawie określenia zasad ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału
w programie usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Kielce oraz powołania Komisji do spraw rozpatrzenia składanych
w tym zakresie wniosków.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Kielce
Wojciech Lubawski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2017
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 16 lutego 2017 r.
REGULAMIN
świadczenia przez Miasto Kielce usługi demontażu, załadunku, wywozu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz
pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność osób
fizycznych oraz Spółdzielni mieszkaniowych i Wspólnot mieszkaniowych
§ 1. 1. Świadczenie przez Miasto Kielce usługi demontażu, załadunku, wywozu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz
pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność osób
fizycznych, Spółdzielni mieszkaniowych oraz Wspólnot mieszkaniowych, przewidzianej
do realizacji w Programie usuwania i unieszkodliwiania azbestu oraz wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta Kielce, zwanej dalej „usługą”, odbywa się na
zasadach
określonych
w niniejszym Regulaminie.
2. Usługa obejmuje sfinansowanie całości prac związanych z demontażem, transportem
i unieszkodliwieniem płyt azbestowych płaskich i falistych, których wykonawcę wyłoni
Miasto Kielce w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Finansowanie usługi uzależnione jest od wysokości kwoty przyznanej na ten cel
w budżecie Miasta i następuje do wyczerpania danych środków.
§ 2. 1. Warunkiem skorzystania z usługi jest:
1) lokalizacja obiektu budowlanego w granicach administracyjnych Miasta Kielce,
2) złożenie dokumentów w toku naboru wniosków na dany rok,
2. Wnioskodawca o skorzystanie z usługi może ubiegać się tylko jeden raz w ciągu roku
na jednej posesji.
3. Usługa nie obejmuje zadań, które zostały zrealizowane przed złożeniem wniosku
(zakończonych).
4. Z usługi skorzystać mogą również osoby fizyczne, będące dzierżawcami ogródków
działkowych znajdujących się na terenie Miasta Kielce.
§ 3. 1. Wykonanie usługi odbywa się na podstawie złożonego w Urzędzie Miasta Kielce
wniosku o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania i unieszkodliwiania
z terenu miasta Kielce wyrobów zawierających azbest, do którego dołącza się:
1) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego,
2) pisemną zgodę wszystkich właścicieli obiektu budowlanego na wykonanie usługi
przez wykonawcę wskazanego przez Miasto Kielce oraz na przeprowadzenie kontroli
wykonywania prac objętych wnioskiem, zaś w przypadku Spółdzielni mieszkaniowych
i Wspólnot mieszkaniowych taką zgodę wyrażaną w formie uchwały właściwych władz,
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3) obmiar robót określający miejsce usytuowania, powierzchnię dachu lub elewacji
budynku
i ilość płyt azbestowo-cementowych w [m2], wykonany przez składającego wniosek,
4) upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich
współwłaścicieli,
5) oświadczenie, że wniosek obejmuje zadanie, które ma być wykonywane tylko na
jednym obiekcie,
6) wypełniony druk określony w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki,
z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8,
poz. 31),
7) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane,
8) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego
z zobowiązaniem do przestrzegania warunków w nim zawartych,

Regulaminu

wraz

9) w przypadku wniosku złożonego przez dzierżawcę ogródka działkowego do wniosku
należy załączyć informacje podpisaną przez zarządzającego ogródkiem działkowym, że
wnioskodawca nie zalega z opłatami oraz załączniki wymienione w pkt 1, 2, 4 - 7 i 9.
2. Przystępując do udziału w programie Spółdzielnie mieszkaniowe i Wspólnoty
mieszkaniowe zobowiązane są do zapewnienia wykonawcy robót:
1) rusztowań budowlanych,
2) pomieszczenia socjalnego dla ekipy usuwającej wyroby zawierające azbest,
3) dostępu do energii elektrycznej,
4) dostępu do wody.
3. W przypadku, gdy w bliskiej odległości od nieruchomości, z której będą usuwane
wyroby zawierające azbest, znajduje się parking, wnioskodawca zobowiązany jest
poinformować mieszkańców o konieczności usunięcia z niego samochodów. Za szkody
poniesione
w przypadku nie usunięcia samochodów firma usuwająca wyroby zawierające azbest
i Miasto Kielce nie ponoszą odpowiedzialności.
4. Wnioskodawca zobowiązany się do poinformowania mieszkańców o konieczności:
1) usunięcia wszelkich przedmiotów znajdujących się na balkonach lub ich
zabezpieczenia,
2) zamknięcia okien w czasie prac budowlanych.
5. Za szkody wynikłe z niezastosowania się do w/w nakazów wykonawca i Miasto
Kielce nie ponoszą odpowiedzialności.
6. Nie dostosowanie się do wyżej wymienionych warunków spowoduje wykluczenie
wnioskodawcy z udziału w programie usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce
wyrobów zawierających azbest.
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§ 4. 1. Wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1 będą rozpatrywane według kolejności ich
wpływu do Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta
Kielce aż do wyczerpania kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta Kielce, nie później niż
do dnia 30 sierpnia danego roku dla osób fizycznych oraz do dnia 28 lutego danego roku
dla Spółdzielni mieszkaniowych i Wspólnot mieszkaniowych.
2. Wnioski o wykonanie usługi sprawdzane będą pod względem formalnym
i opiniowane przez Komisję, o której mowa w § 2 Zarządzenia, a następnie przedkładane
Zastępcy Prezydenta Miasta Kielce do akceptacji.
§ 5. Firma realizująca zadanie zobowiązana jest do korekty wnioskowanej we wniosku
ilości wyrobów zawierających azbest i wpisanie poprawnej ilości w m2 tych wyrobów
w protokole.
§ 6. W przypadku przekroczenia rocznego limitu środków przeznaczonych w danym
roku budżetowym na sfinansowanie prac związanych z demontażem, transportem
i unieszkodliwieniem płyt azbestowych płaskich i falistych, podmiot składający wniosek
może ubiegać się o wykonanie usługi w następnym roku budżetowym.
§ 7. Nie uwzględnienie wniosku o wykonanie usługi nie rodzi po stronie składającego
wniosek jakichkolwiek roszczeń.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2017
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 16 lutego 2017 r.
REGULAMIN
świadczenia przez Miasto Kielce usługi załadunku, wywozu i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach
stanowiących własność osób fizycznych
§ 1. 1. Świadczenie przez Miasto Kielce usługi załadunku, wywozu i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących
własność osób fizycznych, przewidzianej do realizacji w Programie usuwania
i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest, zwanej dalej
„usługą”, odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Usługa obejmuje sfinansowanie całości prac związanych z załadunkiem, transportem
i unieszkodliwieniem płyt azbestowych płaskich i falistych, których wykonawcę wyłoni
Miasto Kielce w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Finansowanie usługi uzależnione jest od wysokości kwoty przyznanej na ten cel
w budżecie Miasta i następuje do wyczerpania danych środków.
§ 2. 1. Warunkiem skorzystania z usługi jest:
1) składowanie wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach, które w całości
usytuowane są w granicach administracyjnych miasta Kielce,
2) złożenie dokumentów w toku naboru wniosków na dany rok.
2. Właściciel/Współwłaściciel/Władający nieruchomością o skorzystanie z usługi może
ubiegać się tylko jeden raz w ciągu roku na jednej posesji.
3. W ramach usługi Miasto sfinansuje koszty załadunku, transportu i unieszkodliwienia,
jeżeli Wnioskodawca posiada na terenie będącym w jego prawnym władaniu zgromadzone
w latach ubiegłych płyty płaskie i faliste azbestowo-cementowe.
4. Z usługi skorzystać mogą również osoby fizyczne, będące dzierżawcami ogródków
działkowych znajdujących się na terenie Miasta Kielce.
§ 3. 1. Wykonanie usługi odbywa się na podstawie złożonego w Urzędzie Miasta Kielce
wniosku o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania i unieszkodliwiania
z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest, do którego dołącza się:
1) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
2) obmiar ilości płyt azbestowo-cementowych w [m2] wykonany przez składającego
wniosek właściciela,
3) pisemną zgodę składającego wniosek na wykonanie usługi przez wskazanego przez
Miasto Kielce wykonawcę i na kontrolę wykonania prac objętych wnioskiem,
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4) upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich
współwłaścicieli lub dokument stwierdzający, iż dana osoba może występować w imieniu
współwłaścicieli nieruchomości, na której ma być wykonywana usługa.
2. W przypadku wniosku złożonego przez dzierżawcę ogródka działkowego do wniosku
oprócz w/w załączników, należy załączyć informację podpisaną przez zarządzającego
ogródkiem działkowym, że wnioskodawca nie zalega z opłatami.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu
do Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce aż
do wyczerpania kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta Kielce, nie później niż do dnia
30 sierpnia danego roku.
4. Wnioski o wykonanie usługi sprawdzane będą pod względem formalnym
i opiniowane przez Komisję, o której mowa w § 2 zarządzenia, a następnie przedkładane
Zastępcy Prezydenta Miasta Kielce do akceptacji.
§ 4. . Firma realizująca zadanie zobowiązana jest do korekty wnioskowanej we wniosku
ilości wyrobów zawierających azbest i wpisanie poprawnej ilości w m2 tych wyrobów
w protokole.
§ 5. W przypadku przekroczenia rocznego limitu środków przeznaczonych w danym
roku budżetowym na sfinansowanie prac związanych z załadunkiem, transportem
i utylizacją płyt azbestowych płaskich i falistych, podmiot składający wniosek może
ubiegać się o wykonanie usługi w następnym roku budżetowym.
§ 6. Nie uwzględnienie wniosku nie rodzi po stronie składającego wniosek
jakichkolwiek roszczeń.
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