Sucha Beskidzka …………………………..

UMOWA nr ……….…/Azbest
zawarta pomiędzy Powiatem Suskim reprezentowanym przez:
Starostę Suskiego, Wicestarostę Suskiego
a
Panem(nią) ………………………………
zam.…………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
(adres zamieszkania)
Panem(nią) ………………………………
(imię i nazwisko)

zam.…………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

Panem(nią) ………………………………
(imię i nazwisko)

zam.…………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

zwanym(ą) w dalszej części umowy Wnioskodawcą
dotyczącej budynku położonego na działce nr ewid. …………… w miejscowości …………………….......... zwanego
w dalszej części umowy nieruchomością
w sprawie partycypacji w kosztach związanych z:




unieszkodliwianiem i transportem odpadów zawierających azbest – Wariant I
demontażem, unieszkodliwianiem i transportem odpadów zawierających azbest – Wariant II

w ramach działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami finansowanego ze środków MRPO pod nazwą
„Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska
w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBEST”.
§1
1)

Koszty ogółem 1 tony odpadów zawierających azbest:
a) unieszkodliwianie i transport 294,00 zł netto (317,52 zł brutto przy VAT 8%),
b) demontaż, unieszkodliwianie i transport 550,00 zł netto (594,00 zł brutto przy VAT 8%).

2) Partycypacja w kosztach ogółem przedstawiać się będzie następująco :
a) 78,70 % kosztów zadania ogółem - pokrywa Powiat - do wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel,
b) 21,30 % kosztów zadania ogółem (w tym podatek VAT 8%) - pokrywa Wnioskodawca.
3) Jeżeli stawka podatku VAT będzie wyższa niż 8% Wnioskodawca dopłaci różnicę w wysokości podatku VAT (np. powierzchnia
użytkowa powyżej 300 m2, itp).
§2
Wnioskodawca oświadcza że :
a) zobowiązuje się do zapłaty kwoty o której mowa w § 1, ust. 2 lit.b w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania
wystawionego przez Powiat Suski,
b) posiada tytuł prawny do nieruchomości na której użytkowano odpady zawierające azbest, a nieruchomość jest
wykorzystywana na potrzeby własne gospodarstwa domowego,
c) do nieruchomości zapewniona jest możliwość całorocznego dojazdu pojazdu ciężarowego,
d) prace związane z demontażem i unieszkodliwianiem odpadów wykonane zostały/zostaną zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), jeżeli nie zostało objęte niniejszą umową,
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e) przygotuje materiały odpady zawierające azbest zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami szczegółowymi w tym
wyżej wymienionego rozporządzenia, o ile jest wymagane,
f) magazynowane odpady do czasu transportu będą zabezpieczone w sposób eliminujący niekorzystny wpływ na środowisko
i nieruchomości sąsiednie,
§3
Wykonawca robót (po podpisaniu niniejszej umowy) przekaże Wnioskodawcy opakowanie typu BIG-BAG oraz
„Kartę przekazania odpadów” obejmujące całość odpadów usuniętych z nieruchomości Wnioskodawcy.
§4
Wnioskodawca ( w zależności od wybranego wariantu ) po podpisaniu niniejszej umowy zobowiązuje się :
a) przygotować do załadunku odpady w dostarczonych przez Wykonawcę opakowaniach typu BIG BAG (małe płyty
typu „caro”) lub na palecie (eternit falisty) i zgłosić Wykonawcy robót
gotowość do odbioru
(Wariant I - unieszkodliwianie i transport odpadów),

b) uzgodnić z Wykonawcą termin i warunki wykonania prac (Wariant II - demontaż , unieszkodliwianie, transport).
Kontakt z Wykonawcą robót : Firmą Remontowo-Budowlaną RAGAR z Krakowa :
tel. 508 249 009 (Pan Wiesław Kołek), tel.505 098 313 (Pan Radosław Rokosz)
§5
Niniejsza umowa obowiązuje 60 dni od daty jej podpisania.
§6
Podpisanie umowy nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę wymaganego ustawą Prawo
budowlane, jeżeli jest wymagane.
§7
Wykonawca prac został wyłoniony przez Powiat w drodze postępowania przewidzianego przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Środki na realizacje zadania zostały pozyskane przez Powiat Suski,
Wydział Środowiska w ramach działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami finansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ze środków Unii Europejskiej.
§8
Informacji na temat dofinansowania udziela: Starostwo Powiatowe, Wydział Środowiska, 34-200 Sucha Beskidzka,
ul. Kościelna 5b (pok.112) tel. 33 87 57 939 - Pani Elwira Listwan lub Naczelnik Wydziału – Pan Paweł Dyrcz. Staroście Suskiemu
oraz Marszałkowi Województwa Małopolskiego przysługuje prawo kontroli wydatkowanych środków.
§9
Niniejsza umowa przekazywana będzie Wykonawcy prac nie później niż w następnym dniu roboczym po jej podpisaniu. Umowa
została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron.
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