
 

ZARZĄDZENIE NR 15/2013 

Wójta Gminy Czernikowo  

z dnia 10 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2012 Wójta Gminy  Czernikowo  z  dnia 

 11 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na  

 usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo"  

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

 (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz „Programu usuwania azbestu  

z  terenu  Gminy  Czernikowo"  przyjętego uchwałą  Nr  XVIII/141/2012  Rady  Gminy  

Czernikowo z dnia 29 listopada 2012 r., 

Wójt Gminy Czernikowo zarządza, co następuje:  

§1 

Zmienia się załącznik nr 2 do „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z  terenu  Gminy  Czernikowo",  którego  treść  stanowi  załącznik   do 

niniejszego Zarządzenia. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                
                                                                                                                        
                                                                                                                               
                                                                                                           
 
                                                                                                 Wójt  

 
mgr inż. Zdzisław Gawroński  



 

 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 

Wójta Gminy Czernikowo nr 15/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.  

Umowa Nr ....... / ...........  

Zawarta w dniu............................... w Czernikowie pomiędzy: 

Gminą Czernikowo  

z siedzibą przy ul. Słowackiego 12  

87-640 Czernikowo 

reprezentowaną przez: 

Zdzisława Gawrońskiego- Wójta Gminy Czernikowo  

przy kontrasygnacie Hanny Koperskiej- Skarbnika Gminy Czernikowo 

zwaną dalej „Gminą Czernikowo"  

a Panią/Panem .....................................................................................  

zam ............................................................................................................  

legitymującym się dowodem osobistym nr  ...................................................  

wydanym przez ...........................................................................................  

zwaną/zwanym dalej „Wnioskodawcą" 

Strony działając w oparciu o „Regulamin udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo" przyjęty zarządzeniem nr 60/2012 Wójta 

Gminy Czernikowo z dnia 11 grudnia 2012 roku zgodnie postanawiają:  

§1 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Wnioskodawcy przez Gminę Czernikowo pomocy  

w usuwaniu wyrobów azbestowych zgodnie z danymi zawartymi we wniosku, złożonym  

przez Wnioskodawcę w Urzędzie Gminy Czernikowo dnia  ......................................  z terenu 

nieruchomości położonej w miejscowości  ...........................................................  nr działki 

ewidencyjnej ........................................................... , gmina Czernikowo. 

2. Przedmiot umowy obejmuje dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru oraz 

unieszkodliwienia wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości określonej w pkt 1,  

w wysokości do 1000 zł do 1 Mg wyrobów azbestowych.  

3. W przypadku kosztu demontażu wyrobów azbestowych, ich odbioru oraz  

 unieszkodliwiania przekraczających 1000 zł za 1 Mg Wnioskodawca zobowiązuje się do 

pokrycia brakującej kwoty w terminie 14 dni od daty podpisania przez Wnioskodawcę 

 protokołu potwierdzającego demontaż, odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest na konto Urzędu Gminy Czernikowo nr 96953700000030052020000033.  

*niepotrzebne skreślić  

§2 

Wykonawcą zadania określonego w § 1 będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo 

zamówień publicznych, k tóry  na  zlecenie  Gminy  Czernikowo  dokona  odbioru,  transportu  

oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami.  



 

§ 3  

1. Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 zostanie określony indywidualnie 

przez Wnioskodawcę z Wykonawcą zadania. 

2. Wymagany termin wykonania prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających  

 azbest określa się do 30 września 2013 roku. 

3. Wnioskodawca zobowiązuje się do udostępnienia nieruchomości określonej w § 1 na czas 

trwania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.  

4. W przypadku braku uzgodnienia terminu realizacji lub nie udostępnienia nieruchomości 

Wykonawcy zadania w celu wykonania prac w uzgodnionym terminie. Gmina Czernikowo 

może wycofać się z udzielenia pomocy Wnioskodawcy bez odszkodowania.  

§4 

Wnioskodawca zobowiązuje się do wypełnienia dokumentów przedstawionych przez Gminę 

Czernikowo umożliwiających rozliczenie prac określonych w § 1, w tym m.in. protokołu 

potwierdzenia demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest,  

 karty przekazania odpadu. 

§5 
Zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 6  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§7 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

Gmina Czernikowo Wnioskodawca 


