REGULAMIN
bezpłatnej utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie gminy Jakubów,
dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
§1
1. Wnioski o utylizację eternitu mogą składać właściciele budynków mieszkalnych,
gospodarczych i inwentarskich położonych na terenie gminy Jakubów.
2. Właścicielowi przysługuje prawo złożenia wniosku na utylizację eternitu z jednego
budynku.
3. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy.
4. Do utylizacji można zgłosić pokrycia dachowe w dwóch wariantach:
Wariant pierwszy: Firma dokonuje demontażu i utylizacji eternitu, a właściciel
budynku dokonuje ponownego pokrycia we własnym zakresie i na
własny koszt.
Wariant drugi:

Firma odbiera i utylizuje zdemontowany dotychczas eternit.
§2

1. Uprawnieni wnioskodawcy muszą stosować się do niniejszego regulaminu oraz do
terminu naboru wniosków pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia lub
odrzucenia wniosku w trakcie rozpatrywania z powodu niewywiązania się z
koniecznych działań wnioskodawcy.
§3
1. Wójt Gminy ogłasza termin naboru wniosków w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Gminy.
§4
1. Wójt Gminy powołuje Komisję w czteroosobowym składzie do opracowania list
rankingowych.
W skład komisji wchodzą:
- dwóch pracowników Urzędu Gminy,
- Radny,
- Sołtys.
2. Po zakończeniu naboru wniosków Komisja sprawdza w terenie zgodność danych
zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
3. Komisja tworzy listy rankingowe w następujący sposób:
zgodnie z alfabetycznym wykazem miejscowości gminy Jakubów na listy wpisuje się
po jednym wniosku z wariantów I i II, z poszczególnych miejscowości. W przypadku

większej liczby wniosków niż jeden, z danej miejscowości o kolejności wniosków na
liście decyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję
4. Komisja przedkłada opracowane listy rankingowe z materiałami, Wójtowi Gminy
wraz z propozycją rozdziału zaplanowanych w budżecie gminy środków na
finansowanie wariantów I i II, w terminie jednego tygodnia po zakończeniu naboru
wniosków.
5. Ustala się, że preferowany będzie wariant I tj. utylizacja pokryć dachowych
znajdujących się na budynkach.
§5
1. Wójt gminy analizuje przedłożone wnioski oraz rekomendacje Komisji w ciągu
kolejnego tygodnia i zatwierdza ostatecznie listy rankingowe, wskazując ile wniosków z
poszczególnych wariantów zostało zakwalifikowanych do realizacji.
2. Listy wniosków przyjętych do realizacji zostają opublikowane w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie gminy Jakubów.
3. Wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane do programu zostaną
poinformowani pisemnie.
4. Wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane do realizacji zobowiązani są
do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy Prawo Budowlane oraz
wypełnienia obowiązków wynikających z uzgodnień Wójta Gminy z firmą wykonującą
utylizację pokryć.
5. Wnioskodawcy, których wnioski nie zostały zakwalifikowane do programu zostaną
poinformowani pisemnie bez prawa odwołania.
6. Wnioski prawidłowo złożone, które znalazły się na listach rankingowych na dalszych
miejscach i nie zostały zakwalifikowane do realizacji ze względu na brak środków
finansowych stanowią w 2010 roku listy rezerwowe.
§6
1. Zasady utylizacji pokryć dachowych zapisane w niniejszym regulaminie obowiązują w
2010 roku i mogą zostać przedłużone na lata następne.
2. Realizacja programu w latach następnych uzależniona jest od uzyskania
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
§7
1. W sprawach dotyczących utylizacji eternitu nie uregulowanych niniejszym
regulaminem rozstrzygnięć dokonuje Wójt Gminy.

