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ZARZĄDZENIE NR 2/17
wÓrrł GMINY BARTNICZKA

z dtia26 stycznia2)IT r.

w sprawie ustalenia warunków dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu,
odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z.terenu Gminy

Bańniczka w 2017 roku

Napodstawie art.7 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 2pktL ustawy zdtia 8 marca 1990 r. o
sarnorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.l; w związku z Uchwałą Nr
XX[V116113 Rady Gminy Bartniczka w sprawie przyjęcia,, Programu usuwania azbestu i
wyrobów zavńerujących azbest zterenu Gminy Bartniczka nalatazol3 _2032. Wójt Gminy
zuządza, co następuje:

$ 1. 1. Ustala się warunki dofinansowania przedsięwzięó w zakresie demontazu, odbioru,
transportu i unieszkodliwiania wyrobów zavńerających azbest z tęrenu Gminy Bartniczka w
2017 roku. Pomoc w zakresie dofinansowania moŻe zostaó udzielona właścicielom
nieruchomości ujętych w ewidencji wyrobów zawrcrających azbest z terenu Gminy
Baftniczka.

2. Dofinartsowanie, o którym mowa w ust. 1, nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i
montazem nowych pokryó dachowych i inrrych elementów budowalnych.

3. Do dofinansowania mogą zostać zgŁoszone zadariarealizowane:
1) na obiek1ach budynków lżyteczności publicznej' których właścicielem jest jednostka
samorządu terytorialnego, zaltczanych do nizej wymienionych grup:
- I grupa: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze,
placówki ksźałcenia ustawicznego, placówki kształeenia praktycznego oraz . ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówkt artystyczne - ogniska artystyczne,
mŁodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom,
zaHady ksŻałcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedago giczne, kolegia .

pracowników słuzb społecznych) ;
- il grupa: inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, o światy, kultury i b ezpieczeństwa pub liczne go) ;

- III grupa: inne obiekty uŻyteczności publicznej.
2) na obiektach, których właścicielami są osoby ftzyczne, osoby pfawnę lub jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną. Kwota dofinansowarria dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

4. W imieniu podmiotów wskazanych w ust. 3 pkt. 1 i 2 wniosek odofinansowanie do
Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu składa
jednostka samorządu terytorialnego, która ponosi takżę pełną odpowiedzialnośc za
meryto ryczną, formalnoprawną i finans ową r e alizacj ę zadania.

'Zmiany tekstujednolitegowymienionej ustawy zostaĘ ogłoszonewDz.U. z2016r.poz.1579.



5. Srodki finansowe na pokrycie całości kosztów zvłiązanych z usunięciem azbestu i
wyrob ów zawier aj ących azb e st po chodzió b ędą z:
1) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
i Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w
wysokoŚci do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,|ecz nie więcej jak 1000'00 zł
za I Mgunieszkodliwionych Iub zabezpieczonych odpadów zawierĄących azbest;
Ż) środków własnych z budŻetu Gminy Bartniczka w wysokości do 30% kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia.

6. Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu'ekologicznego i
obejmują vłyłącznie koszty demontazu, zbierania. transportu i unieszkodliwiania lub
zabezpieczeniaodpadowzawierającychazbest.

7. Dofinansowanie obejmuje jednorazowe pokrycie kosztów wykonania usługi polegającej
na:

1) demontazu' transporcie i rrnieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest lub
2) transporcie i unieszkodliwianiu zdemontowanych wcześniej wyrobów zawierających
azbest,
przy załoŻeniu' ze Gmina Bartruczka pozyska na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego
Frrnduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu otzNarodowego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie będzie realizowane po
pozytyvłnymrozpattzeniu wniosku Gminy Bartniczka o dotację. W razie nieuzyskania dotacji
z WFoSiGW w Toruniuzadanie nie będzie realizowane.

8. Wyroby i odpady zawierające azbest będą usuwanę przez wykonawcę wyłonionego pTzez
Gminę Bartniczka z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnta 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych, z ktorym Gmina Bartniczka za'wrze stosowną umowę. Wykonanie
usługi nastąpi w terminie do 30 pażdziemika Ż0I1 r. Dokładny termin wykonania usługi
ustali właściciel z wykonawcą.

9. Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną (pomoc de minimis lub pomoc de minimis w
rolnictWie lub rybołówstwie) udzieloną na podstawie ustawy'z dnia 2] kwietnta 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z poźn. zm.) i zgodnie z ptzeplsami
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w Sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz.U. z 20I 6 r., poz. 1 808) oraz przepisami wykonawczymi.

10. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w ust. 1

zobowiązanyjest w terminie do dnia 10.03.2011 r. złoŻyć:
1) wniosek, zgodnie Zewzorem stanowiącymzałącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
2) zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie
na budowę w zaleŻności od zakresu prowadzonych prac (uwierzytelnionę kopie), kopię
potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu lub oświadczęnię wnioskodawcy (załącznik nr 2 do
Zarządzenia), iz ciągu 30 dni od zgłoszenia zamiaru wykonarria robot budowalnych starosta
nie wniósł sprzeciwu.

11. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dofinansowania, stanowiącego pomoc de

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, wTaz z wnioskiem o dofinansowanie jest
zob owiązany do przedłożenia:
1) wszystkich zaświadczen o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie
otrzymał w roku, w k1órym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poptzedzających go lat lub



oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w

tym okresie lub oświadczćnię o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 3

do Zarządzenia);
2) formularza informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub

rybołówstwie zgodnie i zalłesem i wzorem okreŚlonym w rozporządzęniu Rady Ministrów z

dnia 1I czerwca2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o

pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. IJ. z20I0 r. Nr 121, poz. 810).

12. Wnioskodawca ubiegający się o przyznarie dofinansowania, stanowiącego pomoc de

minimis, wTaZ zwnioskiem o dofinansowanie jest zobowlązar'y do przedłoŻenta:

1) wszystkich zaświadrczen o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega

5ię o po-o c otazw ciągu 2 poprzedzających go lat, lub oświadczenia o wielkości pomocy de

minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym

;r'Tfrl'ffxxT[ni.łi ł::łr^#*;chptzyubieganiu się o pomoc de minim is, zgodnie z

zakresem i wzorem ok'eśior'ym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia29 marca 2010 r. w

sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de

minimis (Dz. U. z2Ot0 r. Nr 53' poz- 3II zpoŹn- zm.).

1 3 . Wnio ski niekompletne nie będą rozpatrywane.

14. w przypadku ograniczonej wysokości środków finansowychprzydzie\onych narealizację

ty ch zidań ptzezW-oj ewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

ó tot";nos"i dofinansow aniabędzie decydował a data zŁoŻeniawniosku o dofinansowanie.

$ 2. Wykonanie znządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnem} za realtzację

zadania.

$ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załączniknr 1
do ZarządzeniaNr 2l|7
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia26 sĘcmia201'7 r.

....., dnia
(miejscowośc)

Wójt Gminy Bańniczka
ul. Brodnicka 8

87-32l Bartniczka

WNIOSEK

o DoFINANSoWANIE NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA w ZAKRESIE

DEMoNTAZU, oDBIoRU, TRANSPoRTU I UNIESZKoDLIWIANIA wYRoBÓw

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST z TERENU GMII\IY BARTNICZKA w 2017 ROKU

1. Wnioskodawca:

Imię i nazwiskoA{aTwa: .

NumeTPESELA{IP: ...... .....:..

' Adres zamieszkania/siedziby:
(nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulicą nr domu, nr lokalu)

Status prawny (osoba ftzyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, inny): '.. ........

Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości na której występują wyroby azbestowe

(własnośó, współwłasnośó, inny): .....'""" j

Telefon: e-mail:

Ż. Miejsce występowania wyrobów azbestowych:

Adres nieruchomości: ...
(nazwa miejscowości, kod pocztowy' ulicą nr domu, nr lokalu)

Numer działki ewidencyjnej/obrębu ewidencyjnego: ... . . . . .. .:

3. Rodzaj obiektu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest:

(np. bułl1łrek mieszkalny, budynek gospodarczy'uyroby zgromadzone na terenie nieruchomości iĘ. _ nalezy podaÓjaki)

4. Umiejscowienie wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości (zunaczyć

właściwe _ x):



1) wyroby stanowią element budynku

2) wyroby zdemontowane znajdujące

np. poĘcie dachowe, ścienne, inne .. .. ... ....... ;

się na terenie nieruchomości ..

I 5. Szacunkowa ilość i rodzaj wyrobów zawierających azbest, przewid'zianych do usunięcia:
Ilość wyrobów azbestowych nalery określić z możliwie największq dokładnościq. Dla celów obliczeniowych nalej przyjqć, że
s:acunkową waga lm)-p-olrrycia dachowego z p|łty azbestowo-cementowej wynosi II kg; w przypadku pomiaru pokryć
dacholłych rwleży tałzględnić powierzchnię zakładów płyt.

Lp. Rodzaj wyrobów zawierających azbest Ilość w m 
2 Ilość w Mg

I PĘty azbestowo-cementowe faliste dla
budownictwa

) Pł1ty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w
budownictwie

3. Rury i złącza azbestowo-cementowe

4. okładziny ścian

ElemenĘ zabudowy balkonów, ogrodzeń itp.

6.
ii:g:ii:t:::l
RAZEM

6. Rodzaj prac przewidzianych w ramach dofinansowania (zzznacryć właściwe _ x):

1) Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu

2) odbiór' transport i unieszkodliwianie azbęstu

7. Planowany termin realizacji zadania:

od dnia ...

8. oświadczam, iż:

I) zapoznałerrlarnJ się z warunkami dofinansowania przedsięwzięó w zakresie demontaŹu,
odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Bartniczka w 2017 roku;

2) wyraŻam Zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych za-waĘch we wniosku o
dofinansowanię przedsięwzięcia w zakresie demontazu, odbioru, transportu i
unieszkodliwiania wyrobów zau,ierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2017 roku
otaz ich udostępnianie firmie, z ktorą Gmina Bartniczka zawrze umowę na realizację ww
przedsięwzięcia - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz' U. z2016 r. poz.92Ż);

3) wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się demontazem' usuwaniem i transportem
wyrobów/odpadów zaw ier ających azbe st na teren moj ejlnaszej po sesj i;

4) zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzi ęcia oraz
r oz|iczenia dotacj i' m. in. : oryginafu i kop ii,,karfy pr zekazania odp adów'';



5 ) prowadzę działalno ś ó r olnicząl ni e prowadz ę dziaŁalno śc i ro lniczej * 
;

6) dofinansowanie, o udzielenie którego ubiegam się doĘczylnie dotyczy* nieruchomości, na
której jest prowadzona działalnośó rolnicza

7) dofinansowanie o udzielenie którego się ubiegam stanowi pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie/nie stanowi pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie*, o której
mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia Ż004 r. o postępowaniu w sprawach doĘczących pomocy
publiczrej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1808),

8) prowadzę działalnośó gospodarczy' nie prowadzę działalności gospodarczej *;

9) dof,rnansowanie, o udzielenie którego ubiegam się dotyczylnie dotycąy* nieruchomości, na
której jest prowadzona'/zarej estrowana działalnośó gospodarcza;

10) dofinansowanie o udzielenie którego się ubiegam stanowi pomoc de minimis/ nie stanowi
pomocy de minimis*, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach doĘczących pomocy publicznej (Dz.U. z2016 r.,poz. 1808);

11) wsrystkie dane we wniosku są zgodne zprawdą.

(cz1'telny podpis Wnioskodawcy/osoby upowaźnionej)

*niepohzebne skeślić

Adnotacje urzędowe:



Załączniknr 2 .

do ZarządzeniaNr 2ll7
Wójta Gminy Baruriczka
z dtla26 sĘcmia2017 r.

.., dnil r-

(imię i nazwisko/nazwa)

(adres zamieszkania/siedziba)

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisanyia/
oświadczam, iż w ciągu 30 dni od dnia zg}oszenia zarriaru

(miejscowośó)

zamieszkaĘ/al
wykonania robót Starosta Brodnicki nie

wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia .. roku, doĘczącego zamiaru

-:::1 :"-"::: :::T:::: : "',:::\,#l"; 
, "#,,T*i[il;"T;

(podpis właściciela/wspófułaścicieli/osoby upoważnionej)



Załączniknr 3
do ZarządzeniaNr 2ll1
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia26 stycmia2017 r.

(miejscowość)

(imię i nazwisko lnazwa)

(adres zamieszkania,/siedziba)

oŚwIADCZENIE o wIBLKoŚcI oTRZYMANEJ PoMoCY DE MINIMIs w
RoLMCTWIE yLUB w RYBoŁÓwsrwrn

Janiżejpodpisany/a/ ...... zamieszkaĘlal

1. oświadczam, iŻ w ciągu bieżącego roku kalendafzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych:

a) otrzymaŁęm/arnl pomoc de minimis w rolnictwie w łącznej kwocie '..... zł, co
stanowi równowartośó ...... ęuro*'

b) nie otrzymałem/am/pomocy de minimis w rolnictwie*.

2. oświadczam, iŻ w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych:

a)otrzymałem/am/pomocdeminimiswrybołówstwiewŁącznejkwocie
stanowi równowartośó ...... ..... eurot,

b) nie otrzrymałertt/amJ pomocy de minimis w rybołówstwie*.

Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia informacji o pomocy de minimis w rolnictwie i
rybołówstwie otrzymanej po dacie złoŻeniawniosku, aż do dnia prryznaniapomocy de minimis.

(podpis właściciela/współwłaścicieli/osoby upowżnionej )

Uwaga! Kwota otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie nie może przekroczyć w ciągu 3 lat
kalendarzowych 15.000 euro' biorąc pod uwagę rok ubiegania się o pomoc oraz dwa poprzedzające go |ata
kalendarzowe.

*niepotrzebne skreślić



Załącznlknr 4
do ZuządzeniaNr2117
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia26 stycmia2)lT r

oŚWIADcZENIE

oświadczam, iż w ciągu
kalendarzowych podmiot:

o wIELKoŚcl

bieżącego roku

(miejscowośó)

OTRZYMANEJ POMOCY DE MIMMIS

kalendarzowego ofaz dwóch poprzedzających go lat

(nazwa podmiotu, numer NIP)

(adres siedziby)

a) ottzymaŁ pomoc de minimis w łącnej kwocie ...... zł, co stanowi równowartośó
. --... euro*,

b) nie otrąymał pomocy de minimis*.

Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia informacji o pomocy de minimis otrzymanej po dacie
z-łożeniawniosku, az do dnia przyznaniapomocy de minimis.

(podpis właściciela,/wspÓłwłaścicielilosoby upowaznionej)

Uwaga! Kwota otrzymanej pomocy de minimis nie może przekrocryć w ciągu 3 lat kalendarzowych 20b.000 euro,
biorąc pod uwagę rok ubiegania się o pomoc oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe.

*niepotrzebne skreślió


