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GminY Bartniczka

PO.0050.6.2018

ZARZĄDZENIE NR 6/18

wÓ.lrł GMINY BARTNIC ZKA

z dnia 3 1 stycznia 2018 r.

zmieniając e zarządzenie w sprawie ustalenia warunków dofinansowania przedsięwzięć
w zakresie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających

azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2018 roku

Na podstawie arl. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dniaS marca 1990 r. o
samotządzie gminnym (Dz. U. z Ż017 r' poz. 1875 z póżn. zm.') w związku z Uchwałą Nr
XXIVi16113 Rady Gminy Bartniczka w sprawie przyjęcia,, Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawrcrających azbest z tęrenu Gminy Bartniczka nalata2013 *2032" Wójt Gminy
zar ządza, c o następuj e :

$ 1. W zaruądzeniu nr 3/18 Wójta Gminy Bartniczka z I0 stycznia 2018 r. w sprawie
ustalenia waruŃów dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontazu' odbioru,
transportu i unięszkodliwienia wyrobów zawierujących azbest z tercnu gminy Bartniczka w
2018 r. $ 1 ust. 10 pkt. otrzymuje brzmienie:

',Podmiot 
ubiegający się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w ust' 7 zobowt'ązany

jest w terminie do dnia 01 .03.201 8 r. złoŻyc:
1) wniosek, zgodnie ze wzotem stanowiącym zil,ącznik nr 1 do niniejszego Zaruądzenia;
2)zgłoszenie robót budowlanych nięwymagającychpozwolenia na budowę lub pozwolenie na

budowę w zalezności od zakresu prowadzonych prac (uwierzytelnione kopie), kopię
potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu lub oświadczenię wnioskodawcy (załączniknr Ż do
Zarządzenia), iz ciągu 21 dni od zgłoszenia zamiatu wykonania robót budowalnych starosta
nie wniósł sprzeciwu, w przypadku gdy obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zaby'tków
bądŹ jest połozony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
3) Jeśli wymiana pokrycia dachowego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia robót budowlanych wnioskodawca jest zobowiązany do przedłoŻenia
oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 6 do zatządzenia a w przypadku gdy obiekt
budowlany wpisany jest do gminnej ewidencji zab7łtkow lub wojewódzkiej ewidencji
zabytków wymagane jest uzgodnienie prac z Kujawsko- Pomorskim Konserwatorem
Zabytków.

$ 2. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 3/1 8 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 10 stycznia 201 8r.

otrzymuje brzmienie zgodnie zzałącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzęnia.

$ 3. Wprowadza się załącznik nr 6 do zarządzentaNr 3/18 Wójta Gminy Bartniczka z dnta I0
stycznia 2018 r' w brzmieniu określonym w załącznikunr 2 do niniejszego zarządzenia.

$ 4. Wykonanie zarządzenia
zadania.

powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za realizację

$ 5. Zatządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Wies

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz,U. z2Ol7 ,. porbzz)



Załączn|knr l
do Zuządzenia Nr 6/18
Wójta Gminy Bartniczka
Zalączniknr 2

do Zarządzenia Nr 3/18
Wójta Gminy Bartniczka

(imię i nazwisko/nazwa)

(adres zamieszkania/siedziba)

oŚwIADCZENIE

Janiżejpodpisany/a/ zamieszkałylal '..''
oświadczam, iŻ w ciągu Ż1 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót Starosta Brodnicki nie

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

wymiany pokrycia dachowego Z ęternitu na w miejscowości
działka nr '''.. '., obręb ewidencyjny

(podpis właściciela/współwłaściciel i/osoby upowaŹnionej)



Załączniknr 2
do Zuządzenia Nr 6/18

/ Wójta Gminy Bańniczka
Załączniknr 6
do Zuządzenia Nr 3/l8
Wójta Gminy Bartniczka

(imię i nazwisko/nazwa)

(adres zamieszkania/siedziba)

I a niŻej podpisany/a. . .' . .

zam..

legitymujący/a się dowodem osobistym

wydanym przez

oświadczam, Że prace polegające na wymianie pokrycia dachowego na budynku (np.budynek

mieszkalny, gospodarczy, garaŻ,magazynitp..'. '..........połozonym

w .... '... nr działki ewidencyjnej. '... :.........'- ..

nie wymagająuzyskania pozwolenia na budowę bądźzgłoszenia robót budowlanych.

Jednocześnie oświadcz am, że:

- obiekt budowlany jest/nie jest wpisany do rejestru zabytków*;

- znajduje się /nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow*;

- jest /nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków*.

*niepotrzebne skreśliĆ

(czytelny podpis)


