
Załącznik nr 1  

do Uchwały �r 1050/2010 

ZARZĄDU POWIATU �OWOSĄDECKIEGO 

z dnia 24 marca 2010r 

 

 

 

„Regulamin realizacji Programu usuwania odpadów zawierających azbest 

z terenu powiatu nowosądeckiego w 2010 roku” 
 

 

 

Zgodnie z art. 403 ust. 1 oraz art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity. Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150, z poźn. zm.) ustala się 
„Regulamin realizacji Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu 
Nowosądeckiego w 2010 roku”. 
 

§1 
Realizacja programu jest spójna z Krajowym Programem Usuwania Azbestu oraz Planem 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowosądeckiego. 
 

§2 
Celem programu jest pomoc w usuwaniu odpadów zawierających azbest, polegająca na 
odbiorze tych odpadów z terenu nieruchomości należących do wnioskodawców. Pomoc 
polega na pokryciu kosztów usunięcia odpadów tj. pakowania, załadunku, transportu 
i przekazania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych. 
Koszty związane z demontażem elementów budowlanych zawierających azbest nie podlegają 
pomocy i są ponoszone przez właścicieli nieruchomości. 
 

§3 
Usuwanie odpadów zawierających azbest koordynuje Powiat Nowosądecki. 
 

§4 
Użyte określenia „azbest”, „odpady zawierające azbest” oznaczają odpady o kodach 170601- 
materiały izolacyjne zawierające azbest i 170605 materiały konstrukcyjne zawierające azbest 
zgodnie z katalogiem odpadów (Dz.U. z 2001. Nr 112 poz. 1206). 
 

§5 
O przyznanie pomocy mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne posiadające tytuł prawny do 
obiektu budowlanego lub działki, na której zgromadzone są w/w odpady z terenu gmin 
powiatu nowosądeckiego oraz gminy powiatu nowosądeckiego, na terenie których znajdują 
się miejsca tzw. porzucenia odpadów zawierających azbest („dzikie wysypiska”). 
 

§6 
1. Środki na realizację programu usuwania odpadów zawierających azbest pochodzą  

z Budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz uzyskanej dotacji rozwojowej na realizację 
projektu „PROGRAM USUWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z 
TERENU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO – LATA 2010-2011” w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś 
priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.3 Gospodarka Odpadami. 

2. Procentowy udział finansowania  realizacji programu w gminach objętych realizacją 
projektu w ramach MRPO tj. w gminach: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka, 
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Korzenna, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Piwniczna-Zdrój (miasto) 
Stary Sącz wynosi: 
• Budżet Powiatu – 15 % 
• Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – 85 % 

3. Procentowy udział finansowania realizacji programu w pozostałych gminach: Gródek nad 
Dunajcem, Łabowa, Rytro, Grybów Miasto, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój 
(bez miasta) wynosi: 
• Budżet Powiatu – 100 % 

 

§7 
Pomocy w usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w ramach środków, 
o których mowa w §6 udziela się na pisemny wniosek złożony w Starostwie Powiatowym w 
Nowym Sączu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 

§8 
1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Starostwa i przygotowania 

przez wnioskodawcę odpadów do usunięcia. 
2. Wnioski o dofinansowanie kosztów usunięcia odpadów zawierających azbest złożone 

w latach 2002-2009 będą realizowane w pierwszej kolejności. 
 

§9 
Zarząd Powiatu zatwierdza listę wniosków dot. usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia 
odpadów zaw. azbest, która następnie przekazywana jest do realizacji wykonawcy 
wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Powiat zgodnie z 
ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U.Nr 
223, poz. 1655, z późn. zm.). 
 

§10 
W razie jakichkolwiek wątpliwości Powiat Nowosądecki zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia kontroli zasadności złożonych wniosków oraz procesu usuwania odpadów 
zawierających azbest. 

 


