
UCHWAŁA NR 1047/2021 
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 28 lipca 2021 r. 

w sprawie regulaminu realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu 
powiatu nowosądeckiego" 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 1 oraz art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 
Nowosądeckiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się regulamin realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu 
powiatu nowosądeckiego" zawarty w załączniku do uchwały. 

§ 2.  Traci moc uchwała Nr 774/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2020 r. 
w sprawie regulaminu realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu 
nowosądeckiego" na lata 2021 - 2025. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta Nowosądecki 
 
 

Marek Kwiatkowski 

 
Wicestarosta Nowosądecki 

 
 

Antoni Koszyk 

 
Członek Zarządu 

 
 

Zofia Nika 

 
Członek Zarządu 

 
 

Edward Ciągło 

 
Członek Zarządu 

 
 

Marian Dobosz 
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UZASADNIENIE

Podstawą prawną przygotowania uchwały w sprawie regulaminu realizacji „Programu usuwania
odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego”  jest art. 403 ust.1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219 z  późn. zm.).
Przepis ten określa zakres zadań, które powiat powinien finansować z zakresu ochrony środowiska.
Katalog ten zawiera m. in. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (art.400a ust. 1 pkt 8).
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920, z późn. zm.) Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu m. in. poprzez realizację
budżetu powiatu, w którym środki na przedmiotowe zadanie zostaną uwzględnione. 
Niniejszy regulamin przewiduje różne źródła finansowania „Programu usuwania odpadów zawiera-
jących azbest z terenu powiatu nowosądeckiego” i nie jest ograniczony ramami czasowymi.
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Załącznik do Uchwały Nr 1047/2021           
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego               
z dnia 28 lipca 2021 r.                                   

Regulamin realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu
nowosądeckiego”

Zgodnie z art. 403 ust.1 oraz art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) uchwala się regulamin realizacji „Programu
usuwania  odpadów  zawierających  azbest  z  terenu  powiatu  nowosądeckiego”,  zwanego  dalej
„Programem”

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1.  Realizacja „Programu” jest  spójna z Krajowym Programem Usuwania Azbestu oraz
Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego.

§2.  Celem „Programu” jest pomoc w usuwaniu odpadów zawierających azbest, polegająca
na  odbiorze  tych  odpadów  z  terenu  nieruchomości  zlokalizowanych  na  terenie  powiatu
nowosądeckiego. Pomoc polega na pokryciu kosztów usunięcia odpadów tj. pakowaniu, załadunku,
oczyszczeniu  terenu  z  pyłu  azbestowego,  transportu  i  przekazania  do  unieszkodliwienia  na
składowisko odpadów niebezpiecznych. Koszty związane z demontażem elementów budowlanych
zawierających azbest nie mogą być objęte pomocą 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
17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest  i 17 06 05* materiały budowlane zawierające
azbest   -  zgodnie  z  katalogiem odpadów zawartym w rozporządzeniu  Ministra  Klimatu  z  dnia
2 stycznia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

§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 na terenie gmin
powiatu  nowosądeckiego  oraz  gminy powiatu  nowosądeckiego,  na  terenie  których znajdują  się
miejsca tzw. porzucenia odpadów zawierających azbest („dzikie wysypiska”).

Rozdział 2.
Środki finansowe na realizację programu usuwania odpadów zawierających azbest 

§6.  Program usuwania odpadów zawierających azbest realizowany będzie ze środków:

1) budżetu powiatu nowosądeckiego;
2) budżetu powiatu nowosądeckiego i budżetów gmin powiatu nowosądeckiego uczestniczących

w realizacji programu, po zawarciu umów o współfinansowanie zadania;
3) zewnętrznych  - na zasadach wynikających z zawartych w tym zakresie umów dot. pozyskania

środków.

§7.   Wysokość  środków finansowych  na  ten  cel  będzie  szacowana  w  każdym roku  na
podstawie złożonych wniosków o usunięcie odpadów zawierających azbest.
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Rozdział 3.
Zasady realizacji wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 

§8.  Pomoc w usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest ze środków,
o których mowa w §7 udziela się na pisemny wniosek (na formularzu dostępnym w BIP) złożony
w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

§9.  Wnioski  rozpatrywane  będą  według  kolejności  ich  wpływu  do  Starostwa  i  po
przygotowaniu przez wnioskodawcę odpadów do usunięcia (demontaż).

§10.  W razie jakichkolwiek wątpliwości Powiat zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
kontroli  zasadności  złożonych wniosków. Kontrolę  może przeprowadzić  również  przedstawiciel
gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość ze zgromadzonymi odpadami zawierającymi
azbest.

§11.  Po zweryfikowaniu wniosków i ich pozytywnym rozpatrzeniu, Powiat Nowosądecki
przekazuje wnioski do realizacji wykonawcy wyłonionemu w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez powiat zgodnie z ustawą z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

§12.  Oceną spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  oraz  badaniem  i  oceną  złożonych  ofert  zajmie  się  Stała  Komisja  Przetargowa
działająca w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

Rozdział 4.
Rozliczenie finansowe

§13.   Zapłata  faktur  VAT  za  usunięcie  i  przekazanie  do  unieszkodliwienia  odpadów
zawierających azbest  nastąpi  bezpośrednio  wykonawcy (w terminie  21  dni),  po  przedstawieniu
przez  niego  dokumentów  dot.  rozliczenia  wykonanej  usługi,  określonych  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.

§14.  Całkowitego rozliczenia „Programu” należy dokonać każdorazowo do dnia 15 grudnia
danego roku.
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