Zał cznik nr 1
do Zarz dzenia Nr 3782/2010
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 09 sierpnia 2010 r.
Zasady odbioru przez Gmin Miasta Radomia i przekazywania do unieszkodliwienia
odpadów azbestowych w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawieraj cych
azbest
Rozdział I
Zakres i sposób realizacji oraz finansowania zadania
1. Gmina Miasta Radomia w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów
zawieraj cych azbest, b dzie odbierała od mieszka ców i przekazywała
do unieszkodliwienia odpady zawieraj ce azbest.
2. W imieniu Gminy Miasta Radomia zadanie realizowa
w trybie przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych.

b dzie firma wyłoniona

3. Cało
kosztów zwi zanych z załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem
odpadów finansowane jest z bud etu Gminy Miasta Radomia.
4. Koszty zwi zane z demonta em wyrobów azbestowych oraz zakupem nowych
materiałów budowlanych i ich monta em pokrywa wła ciciel, zarz dca
lub u ytkownik wieczysty.
Rozdział II
Warunki udziału w Programie
1. O udział w realizacji Programu mog ubiega si :
1)
osoby fizyczne nie prowadz ce działalno ci gospodarczej, b d ce
wła cicielami, u ytkownikami wieczystymi lub zarz dcami nieruchomo ci,
2)
spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe.
2. Warunkiem ubiegania si o udział w Programie jest:
1)
lokalizacja obiektu budowlanego w granicach administracyjnych miasta
Radomia,
2)
demonta wyrobów azbestowych wykonany po 01 stycznia 2010 roku
przez firm
posiadaj c
decyzj
Prezydenta Miasta Radomia
zatwierdzaj c
program
gospodarki
odpadami
niebezpiecznymi
zawieraj cymi azbest na terenie Gminy Miasta Radomia, z wyj tkiem
ust. 3 ,
3)
zło enie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi
zał cznikami.
3. Osoby, które dokonały demonta u wyrobów azbestowych w latach ubiegłych, a nie
oddały ich do unieszkodliwienia do chwili obecnej, b d mogły do ko ca 2010 r.
zło y wniosek o udział w realizowanym Programie.

W takich przypadkach wnioski b d
niezb dne zał czniki.

rozpatrywane indywidualnie i okre lane

4. Wnioskodawca w danym roku kalendarzowym mo e zło y jeden wniosek.
5. Obowi zuj cy wzór wniosku stanowi zał cznik nr 1 do niniejszych Zasad.

Rozdział III
Realizacja wniosków
1. Wnioski wraz z zał cznikami nale y składa
w Wydziale Ochrony rodowiska i Rolnictwa.

w Urz dzie Miejskim w Radomiu

2. Wnioski rozpatrywane s zgodnie z kolejno ci ich wpływu.
3. Wnioski niekompletne pozostan bez rozpatrzenia.
4. Wydział Ochrony rodowiska i Rolnictwa Urz du Miejskiego w Radomiu ustala
i powiadamia Wnioskodawc o terminie odbioru odpadów w ci gu miesi ca od daty
zło enia wniosku.
5. Realizacja zadania uwarunkowana b dzie od posiadanych przez Gmin Miasta
Radomia
rodków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku
kalendarzowym.
6. W przypadku braku mo liwo ci odbioru i przekazania do unieszkodliwienia odpadów
azbestowych zgłoszonych w danym roku kalendarzowym, wnioski b d rozpatrywane
w pierwszej kolejno ci w roku nast pnym.
Rozdział IV
Przygotowanie odpadów azbestowych do transportu
Zdemontowane odpady azbestowe powinny by przygotowane do transportu zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych oraz odpowiednio
oznakowane (zgodnie z § 8 ust.3 Rozporz dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania
wyrobów zawieraj cych azbest ( Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 )

Rozdział V
Przepisy ko cowe
Prezydent Miasta Radomia mo e w szczególnie uzasadnionych przypadkach podj
decyzj o odst pstwie od warunków zawartych w niniejszych Zasadach.

