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PO.0050.27.2021

ZARZĄDZENIE NR 27121

wÓ"lrł GMINY BARTNIC zKA
z dnia}} maja202l r.

w sprawie ustalenia warunków dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu,

odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Bartniczka w latach 2021-2023.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt I i art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy zdnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. IJ. z 2OŻO r. poz. 7l3 z późn. zm.l) w związku z Uchwałą Nr
Xnil116/l3 Rady Gminy Bartniczka w sprawie ptzyjęcia,, Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawterających azbęst z terenu Gminy Bartniczka na |ata 2013 _ 203Ż" wójt
Gminy zarządza, co następuje:

$ 1. 1. Ustala się warunki dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierunia,
transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka
w latach 202I-2023. Refundowane przedsięwzięcia muszą być zlokalizowane na terenach
objętych gminnym programem usuwania wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzacją.

2. Dofinansowanie, o ktorym mowa w ust. l, nie pokrywa kosztów związanych z zakupem
i montaŻem nowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych.

3. o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty legitymujące się tytułem prawnym do
nieruchomości tj. właściciel lub posiadacz obięktu budowlanego, w którym są lub były
zastosowane wyroby zawterające azbest.

4. W imieniu podmiotów wskazanych w ust' 3 wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego
Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu składa jednostka samorządu
tery'torialhego, która ponosi takze pełną odpowiedzialnośó za merytoryczną, formalnoprawną
i finansową rea|izację zadania.(załącznik l)

5. Środki finansowe na pokrycie całości kosztów związanych z usunięciem azbestu
i wyrobów zawierujących azbest uzależnione będą w zaleŻności od wartości złoŻonych
wniosków w stosunku do budzetu Programu oraz od osiągniętego przez daną gminę wartości
wskaznika G tj' wskażnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie o
ktorym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 e. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego' Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniesie:

a) do l00 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;

b) do 70 Yo kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaŹnika G określonego dla
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale od 1500 do 2000;

'; Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2O20r.poz.1378.



c) do 40 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla
roku poprzedzającego rok złozenia wniosku powyżej 2000.

6. Maksymalna jednostkowa, zryczałtowana wartość refundacji ze środków Wojewódzkiego
Funduszu i Narodowego Funduszu, wynosi 700 złlMg.

7. Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego
i obejmują wyłącznie koszty demontazu, zbietania. transportu i unieszkodliwiania lub
odpadów zawier aj ących azbe st.

8' Dofinansowanie obejmuje przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania' transportu
oraz uni eszkodl iwiani a wyrobó w zawier ających azbe st.

9. Wyroby i odpady zawierające azbest będą usuwane przez wykonawcę/cow wyłonionych
przez Gminę Bartniczka z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia l l września Ż019 r. -
Prawo zamówień publicznych, z którymi Gmina Bartniczka za:wrze stosowną umowę.

10" Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną (pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie) udzieloną na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska (Dz..U. z 2O2O r. poz. I2I9 z póżn. zm.21 i zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz.U. z 20Ż1 r. ) poz. 7 43) oraz przepisami wykonawc zymi.

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

zobowiązany jest złoŻy ć :

1) wniosek, zgodnie zęwzoręm stanowiącymzałącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
2) zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie
na budowę w zaleŻności od zakresu prowadzonych prac (uwierzytelnione kopie), kopię
potwierdzenia o nie wnięsieniu sprzeciwu lub oświadczenie wnioskodawcy (zał'ącznik nr 2 do
Zarządzenia), iż ciągu 21 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 przedłoŻenia:
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 oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik rc 3

do Zarządzenia);
2) formularza informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia l1 częrwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U ' z 2010 r. Nr 121,
poz. 810).

13. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanię dof,tnansowania, stanowiącego pomoc de

minimis, wTaz z wnioskiem o dofinansowanie jest zobowiązany do przedłozenia:

'Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz' U. z2020 r. poz. l565, poz.1378,
po2.2338, poz.2127 .



1) wszystkich zaświadczen o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega
się o pomoc otaz w ciągu 2 poprzedzających go lat, lub oświadczęnia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie (załącznik nr 4 do Zarządzenia);
2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie
z zahesem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zakresu informacji przedstawianych prze? podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. z20I0 r. Nr 53, poz.3ll zpoźn' zm.').

l4'Wnioskodawca zobowiązanv jest przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tytuł
prawny do budyŃuJdziałkt oraz:
a) w przypadku budynków mieszkalnych/ nieruchomości będących przedmiotem
współwłasności _ zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych
z usuwaniem odpadów niebezpiecntych zawierających azbest z terenu nieruchomości
stanowiącej współwłasnośó ;
b) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego' niż własność do wniosku należy dołączyć
zgodę właściciela nieruchomości (przypadku budynku do którego prawo posiada kilka osób,
na|eŻy dołączy ć, zgo dę wszystki c h wsp ółwł aś c i c i e l i).
Wzór zgody stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

15. Terminy składania wniosków:
a) na rok 20ŻI do 30 czerwca 202lr.
b) na rok 202Ż do 30 maja 20Ż2 r.
c) na rok 2023 do 15 grudnia Ż0Ż2 r

l6. Realizacja prac w zakręsię dęmontazu, zbterania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest następuje w terminie do 15 pażdziemika kazdego roku.

17' Wnioski niekompletne nię będą rozpatrywane.

18. W przypadku ograniczonej wysokości środków finansowychprzydzielonych narealizację
tychzadanprzęzWojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
o kolej ności dofi nansowania będzie decydował a data złoŻęnia wniosku o dofi nansowanie.

19. W przypadku gdy Gmina Bartniczka nie otrzyma dotacji wlw zadanie nie będzie
realizowane.

20. Wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Bartniczka ma prawo kontroli na kazdym etapie
realizacji przedsięwzięcia oraz do zweryfikowania planowanego zakresu prac przy kazdym
ujętym we wniosku obiekcie.

$ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi
zadania.

$ 3. Zaruądzenie wcho dzi w Życie z dniem podjęcia.

odpowiedzialnemu za realtzację

1-' Zmiany tekstu wymienionego Rozporządzenia zostĄ ogłoszone w Dz.U z2013 r. poz.376 oraz z2014 r. poz.
1543
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Załączniknr l
do ZarządzeniaNr 27l2l
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia2} maja202l r.

dnia
(miejscowość)

wójt Gminy Bartniczka
ul. Brodnicka 8

87-321Bartniczka

WNIOSEK

o DoFINAI\SoWANIE NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA w ZAKRESIE
DEMONTAZU, ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA WYROBOW

ZAWIERAJĄCYCH AzBEsT Z TERENU GMINY BARTNICZKA w Ż021-20Ż3 RoKU

1. Wnioskodawca:

Imię i nazwiskoA.lazwa:

Numer PESELAIIP:

Adres zamieszkania/siedziby:
(nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr loka|u)

Telefon: ... e-mail:

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

osobowości prawnej, inny): .

Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości na której występują wyroby azbestowe

(iłasnośó, wspófułasnośó, inny):

2. Miejsce występowania wyrobów azbestowych:

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

Numer działki ewidencyjnej/obrębu ewidencyjnego :' . .

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

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

4. Zakres prac objętych wnioskie m (zaznacTyć właściwe - x):

tr demontaz, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,

tr zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

5. Szacunkowa ilośó i rodzaj wyrobów zawierających azbest, przewidzianych do usunięcia:



Ilość wyrobów azbestowych nale:y określić : możliwie najwięlcszq dokładnościq. Dlą celów obliczeniowych nalezy pr:yjqć, że
szacunkowa vaga lm2 pokrycia dachowego : pĘty azbestowo-cemenrowej wynosi 15 kg; w przypadku pomiaru polcryć
dachotvych nale:y tw:ględnić powier:chnię akładóv płyt.

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

I Pł;rty azbestowo_cementowe faliste dla
budownictwa

) Pł1rty azbestowo-cementowe płaskie Stosowane w
budownictwie

3. Rury i złącza azbestowo-cementowe

4. okładziny ścian

5. ElemenĘ zabudowy balkonów, ogrodzeń itp.

6.
:::: 1:::i:t:::l
RAZEM

6. Umiejscowienie wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości (zaznaczyć

właściwe - x):

l wyroby stanowią elęment budynku np. pokrycie dachowe, ścienne, inne

! wyroby Zdemontowane znajdujące się na terenie nieruchomości

7. Planowany termin realizacji zadania:

od dnia ....... do dnia

8. oświadczam, iż:

1) zapoznałemlaml się z warunkami dofinansowania przedsięwzięó w zaV'resie demontażu,
odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Bartniczka w latach 202l-Ż023;

2) wyraŻam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawaĘch we wniosku
o dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie demontażu, odbioru, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w latach 202l-
20Ż3 oraz ich udostępnianie podmiotowi, z którym Gmina Bartniczka zawrze umowę na
realizację ww. przedsięwzięcia - zgodnie Z ustawą zdnia 10 maja 2018 r' o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z2019 r. poz. 1781 zpóźn. zm');

3) wyretŻam zgodę na wejście firmy zajmującej Się demontazem, usuwaniem i transpońem
wyrobów/od pad ów zaw ier ających azbest na teren moj ej /naszej posesj i ;

4) zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia oraz
r ozliczenia dotacj i, m. i n. : orygi nału i kop i i,'kaĄ ptzekazania odpadów'' ;

5) prowadzę działalność ro|niczą/ nie prowadzę działalności rolniczej*;

6) dofinansowanie, o udzielenie którego ubiegam się dotyczylnie dotyczy* nieruchomości, na
której jest prowadzona działalność 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 zdnia 30 kwietnia 2004 r' o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz.U. z20l9 r.,poz.1396 zpoźn' zm.);

8) prowadzę działalność gospodarczą/ nie prowadzę działalności gospodarczej*;

9) dofinansowanie, o udzielenie którego ubiegam się dotyczy/nie dotyczyt nieruchomości, na

której jest prowadzona/zarejestrowana działalnośó gospodarcza;

l0) dofinansowanie o udzielenie którego się ubiegam stanowi pomoc de minimis/ nie stanowi
pomocy de minimis*, o której mowa w ustawie zdnia 30 kwietnia Ż004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z2019 r., poz. 1396 zpóżn' zm.).

l l) wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą'

9. Klauzula informacyjna

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Bartniczka, 8'I-32l
Bartniczka, ul. Brodnicka 8, telefon kontaktowy: 5649368l0' e-mail: ugb@data.pl jest Wójt
Gminy Bartniczka.

Ż. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.nl.

3' Dane osobowe będą przetwarza'ne w sprawie dotyczącej demontażu, zbierania, transportu
oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartniczka.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku zprzerwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwe (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

publ. Dz. Urz. UE. L Nr I 19, s.l.

5. odbiorcami Pani/Pana danych mogą byó pracownicy Urzędu Gminy w Bartniczka' organy

władzy publicznej oraz podmioĘ wykonuj ące zadania publiczne na zlecenie organów władzy

publiczĘ, w zakesie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

óraz inne podmioty, którym zostĄ powierzone dane osobowe do przetwarzania na podstawie

umowy powierzenia lub przepisów prawa'

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

Instrukcji kancelaryjnej' w Jedno\itym rzeczowym wykazie akt organów gminy i nłiązków
międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w lnstrukcji archiwalnej.

Wymieńione regulatory stanowią załączniki - kolejno nr l, nr 2 i nr 6 do Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia l8 stycznia 20l l r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej' jednolitych rzeczowych

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych'

7. osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych
przetvł arzania danych osobowych.

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

- wniesienia skargi do organu nadzotczego w przypadku

z naruszeniem przepisów powyższeEo rozporządzenia tj'

ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

gdy przetwarzanie danych odbywa się
Prezesa Ochrony Danych OsobowYch,



8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z wlw ustawy'
Jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych osobowych na podstawie ilw przepisów
prawnych, a konsekwencją nie podania ich będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku, prry
czym konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

9. Ponadto informujemy, iŻ w złłiązku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu, o czym stanowi art' ŻŻ ogÓlnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

(czytelny podpis Wnioskodawcy/osoby upowaznionej)

*niepotrzebne skreślić

Adnotacje urzędowe:



Zalączniknr 2
do ZarządzeniaNr 27l2l
Wójta Gminy Bartniczka
zdnia2} maja202l r.

(imię i nazwisko/nazwa)

(adres zamieszkania/siedziba)

oŚwrłoczENIE

Ianiżejpodpisany/a/ zamieszkĘ/al .....
oświadczam, iŻ w ciągu 2L dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót Starosta Brodnicki nie
wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia roku, dotyczącego zamiaru
wymiany pokrycia dachowego z eternitu na w miejscowości

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

(podpis właściciela/współwłaścicieli/osoby upoważni.onej)



Załączniknr 3
do ZarządzeniaNr 27/21
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia}} maja202l r.

oŚWIADCZENIE o oTRZYMANEJ PoMoCY DE MINIMIS

Instrukcja wypelniania
l' Wypełnić WIELKIMI LITERAMI.
2. W oświadczeniu należy podać wyrażoną w walucie euro kwotę pomocy de minimis w tym pomocy de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach
podatkowych, z wyodrębnieniem pomocy uzyskanej w rolnictwie i w rybołówstwie.
3. W przypadku braku otrzymanej pomocy w ww. okresie, naleŻy wpisać cyfrę zero.

Dane identyfikacyj ne wnioskodawcy

NAZWA

ADRES
(ULICA I NUMER
DOMU LUB
LOKALU)
ADRES
(MTASTO ORAZ
KOD POCZTOWY)

NIP

Dane identyfi kacyine osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy

IMIĘ

NAZWISKO

RODZAJ DOKUMENTU
ToZsAMoŚcI

SERIA I NUMER
DOKUMENTU

Wpisz,,l'' jeśli dowód osobisty albo 
',2'' 

jeśli paszport

Wielkość otrzymanej dotychczas pomocy de minimis w tym pomocy de minimis w rolnictwie tub rybolówstwie

KwoTA cAŁKowITA PoMocY

w tym kwota pomocy de minimis w rolnictwie i
w rybołówstwie

Ell;l
Irffit



Oświadczenia

1) oświadczam,Żeprzyznanie dofinansowania w wielkoŚci o którą wnioskuję, biorąc pod uwagę wielkość pomocy de

minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiegam się

o pomoc' orazw ciągu2 poprzedzających go latach podatkowych, nie spowoduje przekroczenia dozwolonej kwoty, o

której mowa w roąorządzeniu Komisji Europejskiej (UE):

a) nr 140'712013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.l0'l i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej do pomocy de minimis;

b) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym;

c) nr 71'112014 z dnia27 czerwcaZDl{ r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

2) oświadczam, że wskazany wyżej przedsiębiorca jest odbiorcą końcowym innym niż okreŚlony w art' 5 ust. la.

3) oświadczam, Że wskazany wyżej przedsiębiorca nie jest odbiorcą końcowym, o którym mowa w art. 7 ust 4b ustawy'

4) Jestem Świadomy odpowiedzialności karnej za złoŻenie fałszywego oświadczenia, w1,nikającej z art.233 $ 6 ustawy z

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

(PODPTS)



(imię i nazwisko/nazwa)

Załączniknr 4
do ZarządzeniaNr 27l2l
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia20 maja2lŻl r.

..., dnia .......... r.
(miejscowość)

Wójt Gminy Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87-32l Bartniczka

(adres zamieszkania/siedziba)

(nr dokumentu tozsamości)

(PESEL)

JaniŻej podpisany/a
zam.
legitymujący/a się dowodem osobistym
wydanym przez

wyrażam zgodę na wykonanie
niebezpiecznych zawierających azbest

prac związanych z usuwaniem odpadów
z terenu nieruchomości stanowiącej moją

współwłasność, polożonej w

Jednocze'śnie upowazniam.
zarfl.
legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym nr. do
wystąpienia w moim imieniu do wszelkich czynności związanych z uzyskaniem
dofinansowania na przedsięwzięcia w Zakresie demontazu, transportu oraz unieszkodliwienia
lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, t1. złoŻenia deklaracji przystąpienia do
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, podpisywania dokumentów
związanych z wlw przedsięwzięciem np. protokołów odbioru i kart przekazaria odpadów

(czytelny podpis)



Załączniknr 5
do ZarządzeniaNr 27l2l
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia2l maja202l r.

(imię i nazwisko/nazwa)

(adres zamieszkania/siedziba)

Ja niŻej podpisany/a. . . . . .

ZATTT. .

legitymujący/a się dowodem osobistym

wydanym przez

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

mieszkalny' gospodarc zy , gard| magazyn itp. . . . . .. .połozonym

w.... ..... nr działkiewidencyjnej.....

nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę bądźzgłoszenia robót budowlanych.

Jednoczgśnie oświadcz arrL, Że;

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

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

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

(czytelny podpis)

iniepotrzebne skreślić



Załączniknr 6
do ZarządzeniaNr 27l2l
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia}} maja202l r.

Bartniczka dn....

( dane adresowe właściciela nieruchomości)

oŚWIADCZENIE

oświadczam, ze deklaruję realizację zadaniapolegającego na zdjęciu zabezpieczeniu i
unieszkodliwieniu azbestu zgodnie z aktualnie obowipującymi wymaganiami prawnymi przy
dofinansowaniu w formie do1acji ze środków Wojewódzkiego Fundusżu ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodo*"go Funduszu ochrony Środowiska i
Gospodarki wodnej.

Jednocześnie oświadczam, że nowe pokrycie dachowę wykonam we własnym
zakresie.

podpis właściciela nieruchomości


