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ZARZĄDZENIE NR

58/2021

BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z

dnia 01.07.2021

r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2021r.”

art.

30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXII/152/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z
dnia 29 września 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla
Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2020-2032” zarządzam co następuje:
Na podstawie

81
Wprowadza się „Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2021r.”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszego Zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi

w

82
życie z

dniem podpisania.
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wski

Załącznik
do Zarządzenia nr 58/2021
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 01.07.2021.

Regulamin przyznawania dofinansowania na
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Miasto Golub — Dobrzyń w 2021r.
Terminy
1:

i

sposób składania wniosków

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu,
opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (zwanego dalej: Urzędem
Miasta): https://www.golub-dobrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ustala się termin naboru wniosków do 30.07.2021r. lub do chwili wyczerpania
ten cel w 2021r.

środków

przewidzianych na

W przypadku gdy wartość dofinansowania złożonych wniosków przekroczy limit środków przeznaczonych
na usuwanie azbestu w bieżącym roku, o zakwalifikowaniu się do otrzymania dofinansowania decyduje

kolejność zgłoszeń. Wnioskodawcy, którzy się nie zakwalifikują zostaną wpisani na listę rezerwową na
będą mieli pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania w kolejnym
roku.

wypadek powstania oszczędności

i

tj.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w godzinach pracy Urzędu,
w poniedziałki,
środy i czwartki w godzinach 7.00 — 15.00, we wtorki w godzinach 7.00 — 16.00 oraz w piątki w godzinach
7.00 — 14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, pokój nr C (parter).

I

Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

i

Wnioskodawca może wycofać złożony wniosek na każdym etapie trwania naboru jego oceny. Informację
o wycofaniu wniosku należy złożyć w formie pisemnej, na zasadach przewidzianych dla złożenia wniosku,
o których mowa w ustępie 3.

Wnioskodawcy
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Wnioskodawcy, należy przez to rozumieć osobę lub
podmiot, który w celu otrzymania dofinansowania złoży wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów
zawierających azbest.
przedsięwzięciu mogą uczestniczyć Wnioskodawcy będący właścicielami lub posiadaczami
nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, zlokalizowanej na terenie Miasta
Golubia-Dobrzynia

W

Wnioskodawcami mogą być

osoby

fizyczne, osoby

prawne

lub jednostki

osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

organizacyjne nieposiadające

Rodzaje przedsięwzięć
Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty:
1)

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów
demontażu, transportu
materiałów budowlanych w postaci płyt
zawierających azbest, pochodzących z demontażu
i

w
azbestowo-cementowych
mieszkalnych

i

i

płaskich
gospodarczych,

pokrycie

stanowiących

falistych,

i

dachowe

budynków

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest,
transportu
pochodzących z demontażu materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych
i
falistych, stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych gospodarczych.
płaskich

2)

i

montażem nowych pokryć dachowych, koszty
będą pokrywane koszty związane z zakupem
towarzyszących rozbiórce, koszty zabezpieczenia
elementów
lub
demontażu pokryć z innych materiałów
konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.
Gmina
Wyboru firmy, która wykona prace na każdej nieruchomości objętej dofinansowaniem dokona
i
unieszkodliwieniem odpadów
Miasto Golub-Dobrzyń. Prace związane z demontażem, transportem
firmę posiadającą
wyspecjalizowaną
tylko
być
wykonywane
przez
niebezpiecznych (azbestowych) mogą
Nie

stosowne

i

zezwolenie.

w

szczególności w
Zastrzega się możliwość odstąpienia od wykonania prac na rzecz Wnioskodawców,
otrzyma dotacji, nie zostanie wyłoniony wykonawca prac
przypadku gdy Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Miasto Golub-Dobrzyń.
stronie
Gminy
z powodu okoliczności nie leżącej po

nie

Załączniki do wniosku

Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania stanowi załącznik

nr 1 do niniejszego

Regulaminu.

Wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania Wnioskodawca winien złożyć następujące załączniki:
nr
1)
informację o wyrobach zawierających azbest miejscu ich wykorzystywania (załącznik 2));
nr
2) ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik 3);
oryginałem kserokopię zgłoszenia robót budowlanych niewymagających
3) poświadczoną za zgodność
lub
pozwolenia na budowę lub oświadczenie Wnioskodawcy o braku
pozwolenia na budowę
dokumentów
konieczności uzyskania ww.
(załącznik nr 4) — wyłącznie w przypadku przedsięwzięć
polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest z budynku;
i

i

4)

5)

6)

z

5);

oświadczenie RODO (załącznik
oryginał pełnomocnictwa (załącznik nr 6) lub prokury albo jego odpis lub wypis oraz potwierdzenie
wniesienia opłaty skarbowej — wyłącznie w przypadku występowania przez pełnomocnika;
—
wyłącznie
dokumenty dotyczące pomocy publicznej, o których mowa w ustępie 3 lub 4
przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji.

Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji przedkładają wraz z wnioskiem dokumenty, o
37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:
których mowa w
minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy
lat
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go
oświadczenia
albo
podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
tym okresie;
o nieotrzymaniu takiej pomocy
minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie
minimis (wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia
których ma być przeznaczona pomoc

art.

de

w

de

i

Rady Ministrów).

i

de

lub
Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji prowadzący działalność w sektorze rolnictwa
rybołówstwa przedkładają wraz z wnioskiem dokumenty o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat

2)

podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
tym okresie;
o nieotrzymaniu takiej pomocy
rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących
informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości
przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących
rolnictwie lub
minimis
się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc
rybołówstwie (wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów).

w

w

i

de

5.

jest przez

pełnomocnika Wnioskodawca winien uiścić opłatę w
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
udzielanego
wyłączeniem pełnomocnictwa
wysokości 17,00
rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę skarbową należy
z chwilą złożenia wniosku. Opłatę można wpłacić w
wnieść z chwilą powstania obowiązku
zapłaty,
—
lub
konto
Golubia
Gminy Miasto Golub — Dobrzyń nr 35 9551 0002
Kasie Urzędu Miasta
na
Dobrzynia
0100 2219 2000 0001.

W przypadku, gdy wniosek podpisywany
zł (z

jej

6.

w

lub

tj.

stwierdzenia błędów lub braków w złożonej dokumentacji dopuszcza się możliwość
jednokrotnej korekty/uzupełniania wniosku i/lub załączników. W takim przypadku do Wnioskodawcy
kierowane
wezwanie, z wyznaczeniem terminu na uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione pozostawia
się bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.

W przypadku

jest

7.

Wnioski zostaną poddane wizji lokalnej, podczas której pracownik Urzędu Miasta stwierdzi poprawność
danych podanych we wniosku.

V. Załączniki

Załącznik nr

1.

Formularz wniosku

Załącznik nr 2. Informacja o wyrobach zawierających azbest miejscu ich wykorzystywania
i

Załącznik nr 3. Ocena stanu

i

możliwości bezpiecznego użytkowania

Załącznik nr 4. Oświadczenie Wnioskodawcy
Załącznik nr 5. Oświadczenie RODO
Załącznik nr 6. Wzór pełnomocnictwa

wyrobów

zawierających azbest

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów
zawierających azbest terenu Gminy Miasto Golub — Dobrzyń w 2021r.

z

...........

(miejscowość, data)

BURMISTRZ MIASTA
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
ROK

Dane Wnioskodawcy

l.
Imię

2021

nazwisko/ Nazwa:

i

Adres zamieszkania/
Adres siedziby:

Telefon kontaktowy:
Adres e

—

mail:

Przedmiot wniosku

Ii.

Wniosek

opis zadania:

o dofinansowanie usunięcia

[1 demontażu, transportu
[1]

i

transportu

i

i

wyrobów

unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

Rodzaj obiektu
(wpisać właściwe:

jazkoinył

budynek
gospodarczy/
budynek garażowy/
wiata, altana/ luz/
inne

—

podać

Adres obiektu
:
ulica

—

Nr

działki, obręb
:

ewidencyjny
>

jakie)

Zaznaczyć właściwe

wy

cementowe płaskie/
płyty azbestowocementowe faliste/
inne

RAZEM:

!

o

Rodzaj odpadów
:
;
(wpisać właściwe:

budynek

Lp.

zawierających azbest dotyczył:

—

podać

jakie)

Szacunkowa
ilość

odpadów
ass
przewidziana
do

utylizacji

EA

Szacunkowa
ilość

odpadów
przewidnjane

do utylizacji
wMg

Szacunkowy
koszt

usunięcie
azbestu
Ilość w Mg x

(Ilość w m? x
15 kg) 1000

/

700,00

zł

s
:

(wpisać

wiaźciwa:

własność,
współwłasność,
użytkowanie :

sieni
eska

diecie,
zastaw)

Załącznik nr

lu.

Oświadczam/-y

zapoznałam/-em się

do Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub — Dobrzyń w 2021r.

1

iż:

treścią Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów
terenu Gminy Miasto Golub — Dobrzyń w 2021r.;
zawierających azbest
2. odpady zawierające azbest
C zostały
[1 zostaną
wytworzone na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
[1 zostały
L1 zostaną
zdemontowane przez uprawniony podmiot z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
1.

z

z

i

i

sanitarnych;
3. zobowiązuję się umożliwić odbiór odpadów zawierających azbest przez firmę wskazaną przez
Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w ustalonym terminie;
4. zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia oraz
rozliczenia udzielonej dotacji;
5. zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów niezbędnych realizacji zadania;
6. wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości w trakcie rozpatrywania wniosku
oraz przeprowadzenie kontroli podczas realizacji zadania;
7. w przypadku przedsięwzięć polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest z budynku,
nowe pokrycie dachowe wykonam we własnym zakresie;
8. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z prowadzonym
postępowaniem o udzielenie rozliczenie dofinansowania odbioru, transportu i unieszkodliwienia
odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
9. przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy do
kierowania roszczeń
przyznanie dotacji;
10. obiekt / obiekty na których zlokalizowany
azbest
C1
są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o pomocy
publicznej,
C nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o pomocy
publicznej”
a udzielane wsparcie
do

i

o

jest

stanowi
Q nie stanowi

CI

pomocj/-y de minimis?.
11. udzielona mi pomoc publiczna w latach 2018, 2019 2020 wynosiła........................ zł.*
12. świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy lub zatajenie
prawdy, zgodnie
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych we wniosku
i

z

czytelny podpis Wnioskodawcy

i

Przez działalność gospodarczą rozumie się wszelką działalność w zakresie oferowania towarów
usług na rynku, tj. działalność produkcyjną,
dystrybucyjną i usługową (w tym działalność wytwórczą w rolnictwie
rybołówstwie).
3'W przypadku wskazania, że udzielana pomoc stanowiła będzie pomoc publiczną należy do wniosku dołączyć dokumenty, o których mowa
w części IV, ustępy 3 i 4 Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub
— Dobrzyń w 2020r.
*
Dotyczy jedynie podmiotów, które wskazały, że azbest pochodzi z budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą a wsparcie
finansowe stanowi pomoc
minimis.
?

i

de

se
śe
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub — Dobrzyń w 2021r.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH
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1.

Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres?)

2:

abe ooo Sok haj O dig

o
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=
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aktualizacji

termin

ao boja eko ace

ie
o
SO

Zaznaczenie miejsca występowania
a)

e
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7:

AZBEST”

eee
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usunięcia wyrobów: ...........................eeseeseeeneeneeneeneeneneenen ena esse ee eee aenaerasseeae sne
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwieniać): .............................
10. Przewidywany

data

OS

0,1

eae

:

ena

aa ea

OB

% lub więcej azbestu.
Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo
Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat,
gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
3)
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalnogospodarczy, inny.
*)
Należy podać numer działki ewidencyjnej numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
5)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
— płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
budowniciwie,
— płyty faliste
azbestowo-cementowe stosowane
— rury
złącza azbestowo-cementowe,
—
ziemi,
rury złącza azbestowo-cementowe pozostawione
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
— wyroby
cierne azbestowo-kauczukowe,
— przędza
specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
— szczeliwa
azbestowe,
taśmy tkane
plecione, sznury sznurki,
— wyroby
azbestowo-kauczukowe,
wyjątkiem wyrobów ciernych,
— papier, tektura,
dnia
— drogi
zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
— drogi
utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m”, m*, m.b., km).
? Według „Oceny stanu
możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010
warunków bezpiecznego użytkowania
Nr 162, poz. 1089).
8)
numer dokumentu oraz datę jego ostatNie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę
niej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.
1)

2)

i

w

i

w

i

i

i

z

Zz

©)

i

r.

i

i

i
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OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Nazwa

miejsca/obiektu/urządzenia

budowlanego/instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:
Rodzaj zabudowy

'

Numer działki ewidencyjnej?)

Numer obrębu ewidencyjnego?)
Nazwa,

rodzaj

wyrobu?)

Ilość wyrobów?)
Data sporządzenia poprzedniej oceny?)
Grupa

nr

Rodzaj i stan wyrobu

Punkty

Ocena

2

3

4

1
l

Sposób zastosowania azbestu

1

Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)

2

Tynk zawierający

3

Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj.

4

Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)
Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

10

60

8

Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania),
naruszona struktura włókien
Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej
dużych ubytkach
Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń

ll

Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

li

5
6
©

9

30

azbest

30
<

1.000 kg/m?)

25

s

jest

10

Wyrób
przedmiotem jakichś prac
Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)

11

Wyrób

12

Wyrób narażony na wstrząsy

13

Wyrób

Iv

Miejsce
użytkowych

nie jest

0

15
10

drgania lub czynniki atmosferyczne

narażony na wpływy zewnętrzne
usytuowanie wyrobu w stosunku

15

30

narażony na uszkodzenia mechaniczne

i

30

10
0

do

pomieszczeń

Bezpośrednio w pomieszczeniu

30

15

Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem

25

16

W

sf

Na zewnątrz obiektu (np. tynk)

20

18

Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od
pomieszczeń mieszkalnych)

10

14

19

20
V

5

0

Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanegol/instalacji
przemysłowej

22

Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców
Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)

23

Czasowo

21

25

systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)

40
30

(np. domki rekreacyjne)

15

24

Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)
mieszkalne
Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania
25
gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia
instalacje)
SUMA PUNKTÓW OCENY
STOPIEŃ PILNOŚCI

5
lub
lub

0

w
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z

co

UWAGA: W każdej
najmniej jedną pozycję. Jeżeli w grupie
pięciu grup arkusza należy wskazać
zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić
tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić

stopień pilności:

Stopień pilności
Wymagane

pilne

120 punktów
Iusunięcie (wymiana naodwyrób
bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności Il

od 95 do 115 punktów

w terminie do

Wymagana ponowna ocena wymagana

Stopień pilności Ill

Wymagana ponowna

Oceniający (nazwisko

ocena w

i

terminie

1

roku

do 90 punktów

do

5

lat

Właściciel/Zarządca (podpis)

imię)

(miejscowość, data)

(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek
przemysłowy, inny.
2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca
występowania azbestu.
3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
płyty faliste azbestowo-cementowe
budownictwa,
1)

i

-

dla

złącza azbestowo-cementowe,
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

Turyi

wyroby

cierne

azbestowo-kauczukowe,

przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
szczeliwa azbestowe,

tkane

plecione, sznury sznurki,
wyroby azbestowo-kauczukowe,
wyjątkiem wyrobów ciernych,
papier, tektura,
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier tektura, podać jakie.
4) llość wyrobów azbestowych podana jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla
danego wyrobu (m2, m3, mb).
5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeżeli jest to pierwsza ocena, należy
wpisać „pierwsza ocena”.
taśmy

i

i

z

i
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zawierających azbest

z

(miejscowość, data)

e.e...e.e.....................................

..... ......

(dane Wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,
z wyrobów

na

przedsięwzięcie polegające na demontażu pokrycia dachowego

zawierających azbest z budynku

dee

wymaga

że

BE

zgłoszenia

zlokalizowanego

przy ul. ........................eer.

obręb ewidencyjny ............. Miasta Golubia

robót

Staroście

budowlanych

—

Dobrzynia nie

Golubsko-Dobrzyńskiemu

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

......

s...

.....................................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy

ani
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OŚWIADCZENIE

art.

z

dnia
13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679
Zgodnie
z
przetwarzaniem danych
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
takich
dyrektywy 95/46/WE
uchylenia
oraz
danych
przepływu
osobowych
swobodnego
sprawie
w
L 119/1), dalej jako
04.05.2016
UE
dnia
Urz.
z
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
„RODO”, przyjmuję do wiadomości, że:
i

i

1)

r.

Administratorem danych osobowych, które podałam

/

podałem w niniejszym wniosku jest

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
2)

Inspektorem Ochrony

Danych (IOD)

jest Pan

Piotr Pawłowski, e-mail: iod © golub-dobrzyn.pl.

dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania dofinansowania w zakresie usuwania
wyrobów zawierających azbest, w tym podpisania umowy, realizacji zadania oraz rozliczenia
1
przyznanego dofinansowania. Podstawą prawną przetwarzania moich danych będzie art. 6 ust.
pkt e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

3) Moje

4) Odbiorcą moich danych osobowych, dotyczących spraw określonych we wniosku, będą:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz podmiot wyłoniony
przez Administratora do wykonania usługi związanej z usunięciem azbestu.
5)

Administrator danych deklaruje, że nie przekazuje nie zamierza przekazywać moich danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
i

6) Moje

dane osobowe, dotyczące spraw określonych we wniosku, będą przetwarzane do czasu

osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz.
67 z późn. zm.).

7) Przysługują mi prawa:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO!,
przypadków,
d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
c)

o

8) Dotyczące mnie

dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez

Administratora Danych, w tym profilowaniu.

9) Podanie moich danych osobowych jest warunkiem umownym. Jestem zobowiązany do ich podania
a konsekwencją odmowy podania danych będzie niedopuszczenie do procesu ubiegania się o

dofinansowanie.

data czytelny podpis Wnioskodawcy
i

do

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
"Wyjaśnienie: prawo
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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zawierających azbest

z

(miejscowość, data)

Dane

nieruchomości:

właściciela/współwłaściciela*

(imię

i

nazwisko)

legitymujący się dowodem osobistym

.....o............ ............... ...... ... ..... ........ ... ... .....

........................... ......... .....

e... ......... ... . . . ......
(adres zamieszkania)

PEŁNOMOCNICTWO

ze

Ja niżej

podpisany/a uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej

Karnego za złożenie

nieprawdziwego

POWO

ea

art. 233 Kodeksu

oświadczenia lub zatajenie prawdy oświadczam, że

właścicielem/współwłaścicielem*

jestem

z

budynku/nieruchomości, położonej w Golubiu-

zeta

R

na działce

śe...
siege

nr

................

,

oraz

wyrażam zgodę na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu.
Jako właściciel/współwłaściciel*

ore
do
z

złożenia

wniosku

o

dofinansowanie

terenu gminy Miasta Golub-Dobrzyń

Cis

spał Psy

nieruchomości upoważniam Pana/Panią ................eev..

z

zawie

usuwania

budynku

oh ay

wyrobów

zawierających

OD

coon

azbest

znajdującego

mieszkalnego/gospodarczego*

na działce nr................

ozae

,

stanowiącego

moją własność oraz wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli nieruchomości w tym
zakresie.

*

Niepotrzebne skreślić

(podpis)

