AZBEST
Od maja 2002 roku realizowany jest przyjęty przez Radę Ministrów „Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
Polski”, którego podstawowym celem jest oczyszczenie kraju z azbestu. Właściciele
wyrobów zawierających azbest na mocy 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 był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., nr
8, poz. 31), zobowiązani są do ich usunięcia i utylizacji do 2032 roku. Burmistrz
Miasta i Gminy Chocianów wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców stara się
o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z posesji prywatnych.
W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM KONKURSOWYM NABORZE WNIOSKÓW
PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ, W RAMACH PROGRAMU „PROGRAM PRIORYTETOWY NFOŚiGW cz.
2) USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST BURMISTRZ MIASTA
I GMINY CHOCIANÓW INFORMUJE, ŻE NASZA GMINA ZAMIERZA PRZYSTĄPIĆ
DO PROGRAMU ORAZ STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU,
ZBIERANIA,
TRANSPORTU
ORAZ
UNIESZKODLIWIANIA
WYROBÓW
ZAWIARAJĄCYCH AZBEST, Z TERENU PRYWATNYCH POSESJI.
Maksymalna możliwość dofinansowania może wynieść do 85 % ze środków
WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU jest:
- Złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów wniosku o przyznanie
dofinansowania oraz oświadczenia o udziale w programie na zasadach określonych
przez WFOŚiGW
w terminie do 15 stycznia 2014 r.
- Wniesienie wkładu własnego wynoszącego 15 % kosztów demontażu, zbierania,
transportu i unieszkodliwiania (po podpisaniu Porozumienia z Gminą).
Uwaga! Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte
dofinansowaniem ! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym
zakresie.
Co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót – posiadacz lub właściciel
nieruchomości zobowiązany jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, do
zgłoszenia rozbiórki w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, w Wydziale
Administracji Budowlanej.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 76-81-85-020 wew. 119
WZÓR WNIOSKU I OŚWADCZENIA można pobrać w formie elektronicznej ze
strony BIP Urzędu lub bezpośrednio w pokoju nr 9 Urzędu Miasta i Gminy
Chocianów.

