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zARz ĄDz E N l  E nr 0050 _ 37l 2013

Wój ta  Gminy  M i l ówka
z dnia 2'l czervvca 20'13r.

w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania kosztów usunięcia i unieszkodliwienia odpadów

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Milówka.

Na podstawie ań. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia B marca 1990r' o samorządzie gminnym

( j.t. Dz, U" nr 142, poz'1591 z poŹn' zm), oraz ań' 44ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

of inansach pub| icznych (Dz.  U.  z2009r '  Nr  157 poz '  1240zpÓ in,zm,)oraz $ 13 pkt3 Regu|aminu

organizacyjnego GZGK z dnia 12,04.2005r ' WÓjt Gminy Mi|ówka zarządza co następuje:

s1.
Przyjmuje się koszt usunięcia i uty|izacji odpadow zawiera1ących azbest na podstawie kwoty

uzyskanej w przetargu z 2012r.w ramach programu usuwania azbestu w wysokoŚci 474,00 zł.

/brutto/ za tonę.

D|a wnioskodawcÓw, ktorzy w 2013r. złoŻąwniosek w terminie od 24 czerwca do 31 |ipca 20.13r.

o dofinansowanie kosztow usunięcia i unieszkod|iwienia odpadow zawierających azbest, do

kazdej tony usuniętych odpadow azbestowych w okresie od 1 sierpnia 2013r, do 31 paidziernika

2013r 'zbudietuGminydopłacas ię237,00zł. ,costanowi 50% kosztowwymienionychw ust .1.

Wnioskodawca posiadający budynek na terenie Gminy Mi|owka ponosi koszty w wysokoŚci

237,00 zł' zatonę. Podane kwoty są kwotami brutto'

Warunkijakie musi spełniac wnioskodawca by otrzymać dofinansowanie okreŚ|a załączniknr 1.

s2.
W przypadku wywozu i uty|izacji odpadÓw zawierających azbest nie objętych według zasad,

o ktÓrych mowa W $ 
,1 właŚciciel posesji ponosi pełną odpłatnośc za Wywoz i uty|izację okreŚ|oną

w $ 1 ust . ' l .

s3.
1 ' Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i KierownikowiGZGK w Mi|owce.



Załączniknr 1

doZarządzenia nr 0050 _3712013

Warunki jakie musi spełniać wnioskodawca by otrzymać dofinansowanie do
usunięcia i unieszkodliwienia odpadow z budynków zawierających azbest na terenie
Gminy Mi|Ówka

s1

1. Wnioskodawca jest właścicie|em budynku, ktory ma być objęty
dofinansowaniem.

2' Budynek jest objęty programem ''Usuwania azbestu i wyrobow zawierających
azbest d|a Gminy Mi|Ówka''.

3. Wnioskodawca nie za|ega na dzień 31.12.2012r' z opłatami podatkowymi
wobec Gminy Milowka,

4' Wnioskodawca posiada aktua|na umowę na odbior odpadów komuna|nych
z GZGK w Milówce |ub inną Firmą działĄącą na terenie Gminy MilÓwka i nie
za|ega z opłatami za usuwanie odpadów'

s2
Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia lzatwierdzenia/ odpowiednich
dokumentow pobranych W biurze Gminnego Zakładu Gospodarki Komuna|nej
w Mi|ówce, w terminie określonym W zarządzeniu'

Nie spełnienie $'1 i

i unieszkodliwienia

Milowka.

s3
$2 powoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie do usunięcia
odpadow z budynków zawierających azbest na terenie Gminy


