
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.306.2020 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr ORG.0050.502.2017 
z dnia 12 czerwca 2017r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz w związku z uchwałą nr V/35/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: 
przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce", zarządzam co 
następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr ORG.0050.502.2017 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12 czerwca 2017r. 
w sprawie przyjęcia "Regulaminu udziału w programie związanym z usuwaniem eternitu z terenu gminy 
Gorzyce", wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zmianie ulega zapis pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: "Regulamin dotyczy: 

᠆ zasad wymiany pokrycia dachu lub elewacji wykonanego z eternitu (tzn. demontaż, transport 
i utylizacja), 

᠆ zasad usunięcia eternitu zakupionego przez mieszkańca, zeskładowanego, nigdy niezamontowanego na 
dachu lub elewacji (tzn. transport i utylizacja)". 

2. Zmianie ulega zapis pkt. 4, który otrzymuje brzmienie: "Przyjmuje się, że pokrycie kosztów 
wymienionych w pkt. 3 będzie mogło nastąpić wspólnie przez Gminę Gorzyce, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach". 

3. Zmianie ulega zapis pkt. 7. który otrzymuje brzmienie: "Wnioski są przyjmowane do 31 grudnia roku 
poprzedzającego planowaną inwestycję. W przypadku braku wymaganej ilości wniosków na dany rok, 
dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu składania wniosków. Informację o przedłużeniu terminu podaje 
się w sposób zwyczajowo przyjęty. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną umieszczone na liście 
rezerwowej, a realizacja zadania w danym roku będzie możliwa w przypadku zwolnienia się miejsca na liście 
głównej, bądź w przypadku wolnych środków finansowych na realizację zadania w danym roku 
kalendarzowym. Dopuszcza się również możliwość dofinansowania zadania w przypadku wystąpienia zjawisk 
nadzwyczajnych np. silnego wiatru, burzy podczas, której pokrycie dachu lub elewacji zostało uszkodzone". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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