ZARZĄDZENIE NR 25/2010
BURMISTRZA MIASTA KOWARY
Z DNIA 06.04.2010 r.
W SPRAWIE UCHYLENIA „REGULAMINU UDZIELENIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
USUWANIE I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 17 ust. 5 Zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowary nr 13/04 z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowarach oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada
2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1664), postanawiam co następuje:
§1
Z dniem podjęcia niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 96/2008
Burmistrza Miasta Kowary z dnia 06.11.2008 r. w sprawie ustanowienia „Regulaminu
udzielenia dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów
budowlanych”.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska w Kowarach.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Uzasadnienie
W dniu 6 listopada 2008 r. Zarządzeniem Nr 96/2008 Burmistrz Miasta Kowary
ustanowił Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z
obiektów budowlanych, określając w nim zasady finansowania jednostkom organizacyjnym
gminy i przyznawania dofinansowania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i
spółdzielniom mieszkaniowym do realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu
odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z
obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kowary.
Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., likwiduje gminne fundusze ochrony środowiska,
a także wpływy uzyskiwane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, włączając je

do budżetu gminy. Brak jest możliwości udzielania dotacji osobom fizycznym na
przedsięwzięcia ekologiczne w tym na utylizację azbestu). Dochody budżetu gminy mogą
być przeznaczone jedynie na realizację zadań gminy w zakresie ochrony środowiska.
Zadaniem własnym gminy, wynikającym z art. 16A ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251), jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom
warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów w taki
sposób, aby było możliwe wydzielenie z odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych,
do których zalicza się pokrycia dachowe zawierające azbest. Co do zasady gmina Kowary
może ponieść jedynie wydatki związane z odbiorem i utylizacją tego typu odpadów,
natomiast ponoszone przez osoby fizyczne wydatki związane z usunięciem azbestu, winny
obciążać właściciela nieruchomości, obiektu, urządzenia.

