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ZARZĄDZENIE NR 5/20

WOJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 8 stycznia 2020 roku.

w sprawie ustalenia warunków dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu,

odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Bańniczka w 2020 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dniaS marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. tJ. z 2019 r. poz. 506 z pożn. zm.l) w związku z Uchwałą NrXxU1I6lI3 Rady Gminy Bartniczka w sprawie przyjęcia,,Programu usuwania azbestui wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ńartńczka na lata 2OI3 _ 2032., wójt
Gminy zatządza, co następuje:

s 1. 1. Ustala się warunki dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu , zbierania,
transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawterających azbest z terenu Gminy Bartniczka
w 2020 roku. Pomoc w zakresie dofinansowania może zostać udzielona właścicielom
nieruchomości ujętych w ewidencji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Bartniczka.

2. Dofinansowarrie, o którym mowa w ust. 1' nie pokrywa kosztów zwtązartych z zakupem
i montażem nowych pokryć dachowych i irrnych elemeniów budowlanych.

3. o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty legitymujące się tytułem prawnym do
nieruchomości tj. właŚcicięl lub posiadacz obiektu budowiane go iawierającego azbest
zlokalizowanego na terenie Gminy Bartniczka. Kwota dofinansowńiu dlu jedńego podmiotu
wynosi maksymalnie 10 000,00 zł.

4. W imieniu podmiotów wskazanych w ust. 3 wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego
Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu składa jednostka su-o.'ąóu
terytorialnego' która ponosi takŻe pełną odpowiedzialność za merytoryczną, forrlalnoprawną
i finansową rea|izację zadania.

5. Środki finansowe na pokrycie całości kosztów zwiryanych z usunięciem azbestu
i wyrobów zawrcrających azbest pochodzió będą w zależności od wartości złoŻonych
wniosków w stosunku do budzetu Program! oraz od osiągniętego przez daną gminę wartóści
wskaŹnika G na rok 2018, dofinansowarie ze środków woiewoażkiego Funduszu ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu ochrony
Środowiska i Gospoiarki Wodnej w"Warszawie wyniesie:

a) do I00 o/o kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskźnika G nie większej niz
1 500;

b) do 70 vo kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaŹnika G przedziale od
1500 do 2000'

') zry}?"! tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i
poz.18l5.



c) do 40 vo kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G powyzej 2000.
6. Maksymalna jednostkowa, zryczahowana wartośó refundacji, wynosi dla:

a) demontazu, transpońu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 595,00 złza
1 Mg;

b) transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 425,00 zł za I Mg.

7. Kosztarrli kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego
i obejmują vłyłącznie kosŹy demontazu, zbierania. transportu i unieszkodliwiania lub
odpadów zaviteruj ących azbe st.

8. Dofinansowanie obejmuje jednorazowe pokrycie kosŻów wykonania usługi polegającej
na:
1) demontazu' transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest lub
2) transporcie i unieszkodliwianiu zdemontowanych wcześniej wyrobów zawierających
azbest.

9. Wyroby i odpady zawierające azbest będą usuwane przez wykonawcę wyłonionego pTzez
Gminę Bartniczka z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych, z którym Gmina Bartniczka zawrze stosowną umowę. Wykonanie
usługi nastąpi w terminie do 31 maja 2020 r. Dokładny termin wykonarria usługi ustali
właściciel z wykonawcą.

10. Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną (pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie) udzielonąna podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia200I r. -
Prawo ochrony środowiska (Dz..U. z 2019 r. poz. 1396 z pożn. zm.') i zgodnie z przepisarri
ustawy z drua 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczącvch pomocy
publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 3 623) orazprzepisami wykonawc zymi.

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

zobowiązany jest w terminie do dnia 3I.01.2020 r. złoŻyć:
1) wniosek,zgodniezewzotem stanowiącymzałączniknr 1 do niniejszegoZarządzenia;
2) zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie
na budowę w zaleŻności od zakresu prowadzonych prac (uwierzytelnione kopie), kopię
potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu lub oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 2 do
Zarządzenia), iŻ ciągu 2I dni od zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych starosta
nie wniósł sprzeciwu.

12. Wnioskodawca ubiegający się o przyznartie dofinansowania, stanowiącego pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie' wTaz z wnioskiem o dofinansowanie jest
zob owiązany do przedł ożenia;
1) wszystkich zaświadczen o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w
tym okresie lub oświadczęnie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik rc 3

do Zarządzenia);

Ż Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z2019 r. poz. 1396;mt;Dz.IJ. z
2019 r.po2.1403,po2.1495, poz. 1501, poz.1527,poz.1579, poz. 1680, poz. ).772, poz. 1815, po2.2087 ipoz.
2166, M. P. zŻol9 r. poz. 866 i poz. 938.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 362; nn.'. Dz.IJ ' z
2019 r. poz. 73O i poz. 1063.



2) formularza informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie zgodnie z zabesem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrówz dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przćz podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U' z2OIO i. N, tzi,
poz. 810 zpóźn. zma).

13. Wnioskodawca ubiegający się o przyznailę dofinansowania, stanowiącego pomoc de
minimis, wlaz z wnioskiem o dofinansowanie jest zobowiązany do przedłożenia:
1) wszystkich zaświadczęn o pomocy de minimis, jakie otrzymał^w roku, w którym ubiega
się o pomoc oraz w ciągu 2 poptzedzających go lat, lub oświadczeniao wielkości iomocy óe
minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczęntę o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie (załączniknr 4 do Zarządzenia);
2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie
z za\<resęm i wzorem określonym w rozporuądzeniu Rady Ministrów z dniaŻ9 muca2OIO r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. z2010 r. Nr 53, poz.37I zpoźn. zm'\.

14.Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tytuł
prawny do budynkuldziałki oraz:
a) w przypadku budyŃów mieszkalnych/ nieruchomości będących przedmiotem
współwłasnoŚci - zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanychz usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości
stanowiącej współwłasno ść ;
b) w- przypadku posiadania innego tytułu prawnego' niz własność do wniosku nalezy d,ołączyć
zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku do którego prawo po'iuau kńu
o sób, należ y dołączy ć zgo dę wszystkich współwłaścicieli.
Wzór zgody stanowi załączniknr 5 do zarządzenia.

15. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

16. w przypadku ograniczonej wysokości środków finansowychprzydzielonych narea|izację
tych zadanprzez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
o kolejności dofinansowania będzie decydował a data złoŻeniawniosku o dofinansowanie.

17. Wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Bartniczka ma prawo kontroli nakaŻdym etapie
realizacji przedsięwzięcia oraz do zweryfikowania planowanego zakresu prac ptzy kazdym
ujętym we wniosku obiekcie.

$ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za rea\izację
zadania.

$ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

łż'ił:' ctl tl :i s'!ł i

o-Zmiany tekstu wymienionego Rozporządzenia zostaĘ ogłoszone w Dz.U z 2OlO r. póz.
238.

2016 r. poz.

''ZmianyteksfuwymienionegoRozporządzeniazostałyogłoszonewDz.U z2Ol3r.poz.376orazz2O74r.poz.
1543



Załączniknr l
do ZarządzeniaNr 5/20
Wójta Gminy Bańniczka
z dnia 8 sĘcznia 2020 roku.

...., dnia
(miejscowośó)

Wójt Gminy Bańniczka
ul. Brodnicka 8

87-3ŻI Bartniczka

WNIOSEK

o DoFINANSoWANIE NA REALIZACIĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA w ZAKRBSIE
DEMoNT AŻIJ, oDBIoRU, TRANSPoRTU I UNIESZKoDLrWIANIA wYRoBÓw
ZAWIBRAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMII\rY BARTNICZKA w 2019 ROKU

1. Wnioskodawca:

Imię i nazwiskoA.,Iazwa:

Numer PESELA{IP:

Adre s zamieszkania/siedziby :

(nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, 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):

Telefon: .... e-mail:

2. Miejsce występowania wyrobów azbestowych:

Adres nieruchomości:
(nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu)

Numer działki ewidencyjnej/obrębu ewidencyj nego:' . .

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

(np. budynek mieszkalny, budyrek gospodarczy, wyroby zgromadzone na terenie nieruchomości itp. _ naleŻy podaćjaki)

4. Umiejscowienie wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomośc|i (zaznaczyć
właściwe - x):
l ) wyroby stanowią element budynku np. poĘcie dachowe, ścienne, inne ..... ....... ;

2) wyroby zdemontowane znajdujące się na terenie nieruchomości .......



5. Szacunkowa ilość i rodzaj wyrobów zawierających azbest, przewidzianych do usunięcia:
Ilość wyrobów a:bestowych nale:y okreśIić : możlilłie najwięks:q dokładnościq' Dta celóy) oblic:eniolłych nalery prryjqć, :es:acunkc>wa waga lm2 pokrycia dachowego 

= 
płyty arlr'ioro|-c"ńlrrtor"i'łyr^i tt kg; w pr:ypadku pomiaru pokryćdachovych nale:y uw:ględnić powierchnię Jat tąiaibłyt.

Lp. Rodzaj wyrobów zawierających azbesi llość w m 
2 Ilość w Mg

1. PłyĘ azbestowo-cementowe faliste dń
budownictwa

., PĘry azbestowo-cementowe płaskie stosowane w
budownictwie

3. Rury i zŁącza azbestowo-cementowe

4. okładziny ścian

5. Elementy zabudowy balkonów, ogrodzell itp.

6. Inne (podaćjakie)

RAZEM

6' Rodzaj prac przewidzianych w ramach dofinansow ania (zaznaczyć właściwe - x):
l ) Demontaz, odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu

2) odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu

7. Planowany termin realizacji zad.ania3

od dnia .... ... do dnia

8. oświadczam, iż:

7) zapoznałern/arn/ się z warunkami dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontazu,
odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Bartniczka w 2019roku;

Ż) wyraŻam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawafich we wnioskuo dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie demontazu, odbioru, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2019 roku
oraz ich udostępnianie firmie' z którą Gmina Bartniczka zawrze umowę na realizację ww.
przedsięwzięcia - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowyóh 1Dz.U. zŻo79 r. poz. 1781 zpóźn. zm');

3) wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się demontażem' usuwaniem i transportem
wyrobóWodpadów zawierających azbest na tereń mó;ejlnasze; posesji;

4) zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do rea|izacjiprzedsięwzi ęcia oraz
r ozliczenia dotacj i, m. in. : oryginału i kop i i,,kaĄl pr zekizania odpadów;' ;

5) prowadzę działalnoś ó roiniczą/ nie prowadzę działalności rolniczej*;

6) dofinansowanie, o udzielenie którego ubiegam się dotyczylnie dotyc.zy* 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
publicznej (Dz.U. z2019 t',poz. 1396 zpóżn' zm.);

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

9) dofinansowanie, o udzielenie którego ubiegam się dotyczylnie dotyczy* nieruchomości, na
której jest prowadzona./zarejestrowana działalność 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 Ż004 r. o postępowaniu w
sprawach doĘczących pomocy publicznej (Dz.U. zŻ019 r.,poz.1396 zpóźn. zm.).

l1) wszystkie dane we wniosku są zgodne zpravłdą'

9. Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Bartniczka, 87-321
Bartniczka, ul. Brodnicka 8, telefon kontaktowy: 564936810, e-mail: ugb@data.pl jest Wójt
Gminy Bartniczka.

Ż. W sprawach z za|<resu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktowac się z
Inspektorem ochrony Danych pod adresem e-mail : in spektor(źi) cbi2.l.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w sprawie doĘczącej demontażu, zbierania, transportu
oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bańniczka.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Ż0161679 z dnia 27 kwietnia Ż016 r. w sprawie ochrony osób
ftzycznych w związku z przetv]arzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwe (ogóIne rozporządzenie o ochronie danych)
publ. Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1.

5. odbiorcami Pani/Pana danych mogą byó pracownicy Urzędu Gminy w Bartniczka' organy
władzy publicznej oraz podmioty wykonuj ące zadania publiczne na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
oraz inne podmioĘ, którym zostały powierzone dane osobowe do przetwarzania na podstawie
umowy powierzenia lub przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w $ 63 ust. 1

Instrukcji kancelaryjnej, w JednoliĘm rzeczowym wykazie akt organów gminy i związkow
międzygminnych orazurzędów obsługujących te organy i związki orazw Instrukcji archiwalnej.
Wymienione regulatory stanowią załączniki - kolejno nr l, nr 2inr 6 do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia l8 sĘcznia Ż01l r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej' jednolitych rzeczowych
wykazów aktoraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. osoba, której dane doĘczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przefułł arzania danych o sobowych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbyva się
z naruszeniem przepisów powyzszego rozporządzenia tj. Prezesa ochrony Danych osobowych,
ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.



8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obow iązkiem wynikającym z w/w ustawy.
Jest Pan/Pani zobowiązanyla do podania danych osobowych na iodstawń w1w przepisów
prawnych, a konsekwencją nie podania ich będzie brak moźliwościiozpatrzenia wniósku, prry
crym konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

9. Ponadto informujemy, iŻ w związku z przehvarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przet:warźaniu,w
tym profilowaniu, o czym stanowi art.22 ogólnego rczporządzenia o óchronió danych osobowych.

(czytelny podpis Wnioskodawcy/osoby upowaznionej)

xniepotrzebne skreślić

Adnotacje urzędowe:



Załączniknr 2
do ZarządzęniaNr 5/20
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 8 stycaria 2020 roku.

(imię i nazwisko/nazwa)

(adres zamieszkania/siedziba)

oŚwrłocZENIE

Janiżej podpisany/a/ ...... zamies?kały/al
oświadczam, iż w ciągu 2I dni od dnia zg]oszenia zamiaru wykonania robót starosta Brodnicki nie
wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia ...... roku, doĘczącego zartiaru
wymiany pokrycia dachowego z eternitu na w miejscowości

....., działka nr ...... ...., obręb ewidencyjny
nr........

(podpis właściciela/współrłaścicieli/osoby upoważniónej)



Załączniknr 3
do ZuządzeniaNr 5/20
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 8 stycznia 2020 roku.

(imię i nazwisko/nazwa)

(adres zamieszkania/siedziba)

oŚwraocZENIE o wIELKoŚcr oTRZYMANEJ PoMocY DE MINIMIs w
RoLNICTWIE I/LUB w RYBoŁÓwsrwrr

JaniŻej podpisany/a/ ....... zamięszkałyla/

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

a) otrrymałem/aml pomoc de minimis w rolnictwie w łącznej kwocie . '..... zł, co
stanowi równowartośó ...... euro*'

b) nie otrąlmałem/amJ pomocy de minimis w rolnictwie*.

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

a) otrzymałem/am/pomoc de minimis w rybołówstwie w łącznej kwocie ....... zł, co
stanowi równowartośó ...... eurox'

b) nie otr4lmałem/aml pomocy de minimis w rybołówstwie*.

Jednocześnie zobowięuję się do przedstawienia informacji o pomocy de minimis w rolnictwie i
rybołówstwie otrzymanej po dacie złożeniawniosku' aż do dnia pizyznaniapomocy de minimis.

(podpis właściciela,/wspófułaścicieli/osoby upowaŻnionej)

Uwaga! Kwota otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie nie moze
przekroczyó w ciągu 3 lat kalendarzowych 15.000 euro, biorąc pod uwagę rok ubiegania się o
pomoc oraz dw a poprzedzające go lata kalend arzowe.

*niepotrzebne skreślić



Załączniknr 4
do Zuz1dzeniaNr 5/20
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 8 stycznia 2020 roku.

(miejscowośó)

oŚwIADcZENIE o wIELKoŚcr oTRZYMANEJ PoMocY DE MINIMIs

oświadczam, iŻ w ciągll bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych podmiot:

(nazwa podmiotu, numer NIP)

(adres siedziby)

a) otrzymał pomoc de minimis w łącznej kwocie zł, co stanowi równowartość
- .. ... euro*,

b) nie otrzymał pomocy de minimis*.

Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia informacji o pomocy de minimis otrzymanej po dacie
złożeniawniosku, aż do dnia przyznaniapomocy de minimis.

(podpis właściciela/wspófułaścicielilosoby upoważnionej)

Uwaga! Kwota otrzymanej pomocy de minimis nie może przekroczyć w ciągu 3 lat kalendarzowych 200.000 euro,
biorąc pod uwagę rok ubiegania się o pomoc oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe.

*niepotrzebne skreślió



Załączniknr 5
do ZarządzeniaNr 5/20
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 8 stycznia 2020 roku.

(miejscowośÓ)
r.

(imię i nazwisko/nazwa)

Wójt Gminy Bańniczka

ul. Brodnicka 8

87-321Bańniczka

(adres zamieszkania/siedziba)

(nr dokumenfu tożsamości)

(PESEL)

Janizej podpisany/a
zarfl.
legitymuj ącyla się dowodem osobistym
wydanym przez

wyrażam zgodę na wykonanie
niebezpiecznych zawierających azbest
współwłasność' położonej w

prac mtiązanych z usuwaniem odpadów
z terenu nieruchomości stanowiącej moją

Jednocześnie upowazniam
zaln.
legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym nr..... do
wystąpienia w moim imieniu do wszelkich czynności związarrych z uzyskaniem
dofinansowania na przedsięwzięcia w zakresie demontażu' transportu oraz unieszkodliwienia
Iub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, tj. złoŻenia deklaracji przystąpienia do
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, podpisywania dokumentów
związanych z wlw przedsięwzięciem np. protokołów odbioru i'kart przekazarua odpadów

(czytelny podpis)



Załączniknr 6
do ZarządzeniaNr 5/20
Wójta Gminy Bańniczka
z dnia 8 stycznia 2020 roku.

(miejscowośÓ)

(imię i nazwisko/nazwa)

(adres zamieszkania/siedziba)

J a niŻej podpisany/a. . . . . .

zam. .

legitymuj ącyla się dowodem osobistym

wydanym przez

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

mieszkalny' gospodarczy,gataŻ,magazynitp.... ..........połozonym

w .... ... '.. nr działki ewidencyjnej.....

nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę bądźzgłoszenia robót budowlanych.

Jednocześnie oświadcz alTI, że:

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

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

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

(czytelny podpis)

*niepotrzebne skreśliÓ


