ZARZĄDZENIE NR 13/16
WÓJTA GMINY POZEZDRZE
z dnia 8 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Pozezdrze”
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2015 poz. 1515 z późn. zm.) oraz ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Pozezdrze na lata 2013-2032” przyjętego uchwałą Nr XXX/156/13 Rady Gminy w Pozezdrze z dnia 24
października 2013 roku zarządza się co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się,,Regulamin realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Pozezdrze” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Powołuje się Gminną Komisję do rozpatrywania wniosków o zakwalifikowanie do udziału w Programie
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze w składzie:
1. Przewodniczący – Maria Oryńczak
2. Członek – Magdalena Jurgielewicz
3. Członek – Wojciech Kopczyński
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Bohdan Mohyła
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/16
Wójta Gminy Pozezdrze
z dnia 8 lutego 2016 r.
Regulamin realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Pozezdrze
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. ,,Regulamin realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Pozezdrze”, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa zasady przyznawania dofinansowania, polegające na pokryciu
części kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest z
nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy.
2. Warunkiem realizacji Programu jest pozyskanie przez Gminę Pozezdrze środków finansowych w formie
dotacji na jego realizację udostępnianych przez NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Olsztynie.
3. Dofinansowaniu będą podlegały następujące zadania:
1) demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest,
2) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
3) unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisko.
4. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
§ 2.
Tryb realizacji zadania
1. Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest dokona podmiot wybrany do realizacji tego
zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164), z którym gmina zawrze stosowna umowę.
2. Podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 otrzyma w załączeniu do umowy wykaz wniosków
zakwalifikowanych w danym roku budżetowym do współfinansowania i ustali we własnym zakresie harmonogram
wykonania prac na każdej nieruchomości.
§ 3.
Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest
1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie części kosztów, których mowa w § 1 ust. 3 jest złożenie w
Urzędzie Gminy w Pozezdrzu poprawnie wypełnionego wniosku o zakwalifikowanie do programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest, zwanym w dalszej części Regulaminu ,,wnioskiem”, wraz z
wymaganymi załącznikami, w terminie podanym w ogłoszeniu. Obowiązujący formularz wniosku oraz
załączników stanowią załączniki nr 1-7 do Regulaminu.
2. Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (pokój nr 17) lub na stronie internetowej
urzędu: www.pozezdrze.pl
3. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest z należytą starannością określić ilość
odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia.
4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.
5. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień na etapie
kwalifikacji wniosku. W przypadku niedokonania ww. czynności w terminie 7 dni od dnia powiadomienia,
wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
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6. Wniosek jest kompletny, jeśli został właściwie wypełniony i zawiera wymagane załączniki.
7. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski, które nie zostaną uzupełnione nie będą przyjmowane do
realizacji.
8. Wnioski rozpatrywane będą przez Gminną Komisję do rozpatrywania wniosków o zakwalifikowanie do
udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pozezdrze, wg. kolejności
ich złożenia.
9. Wnioskodawca zostanie powiadomiony na piśmie o pozytywnej weryfikacji wniosku lub o odmowie
przyznania dofinansowania.
§ 4.
Rozliczenie finansowe
1. Gmina zapłaci na rzecz wykonawcy, o którym mowa w § 2, część kosztów w wysokości nie większej niż
85% wartości zadania określonego w § 1 ust. 3, ze środków o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Kwota dofinansowania wyliczana będzie na podstawie ilości usuniętego odpadu zawierającego azbest z
danej posesji i potwierdzonej w protokole przekazania odpadu, przedłożonych przez wykonawcę usługi.
3. W przypadku gdy rzeczywista ilość odpadów potwierdzona kartą odbioru odpadu będzie większą niż ilość
odpadów azbestowych podana we wniosku, całkowity koszt różnicy (w przeliczeniu na Mg) ponosi
Wnioskodawca.
4. Dopuszcza się możliwość dofinansowania w 85% kosztów powstałej różnicy, o której mowa w § 4 ust. 3 w
przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez WFOŚiGW w Olsztynie wniosku o zwiększenie kwoty wnioskowanej
dotacji.
5. Pozostałe koszty w wysokości nie mniejszej niż 15% pokrywa Wnioskodawca, który ubiega się o udział w
Programie.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Gmina Pozezdrze zastrzega sobie prawo kontroli przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem przez osoby
upoważnione, na każdym etapie jego realizacji.
2. Realizacja programu odbywa się na podstawie Regulaminu Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Olsztynie ustalonego na dany rok.
3. W przypadku nieotrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie, dofinansowanie na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Pozezdrze nie będzie udzielane.
4. Nieuzyskanie dofinansowania o którym mowa w § 5 ust. 2 nie stanowi podstawy do kierowania roszczeń o
jego przyznanie.
5. Niniejsze zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez: rozwieszenie na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy w Pozezdrze, na tablicach ogłoszeń na terenie sołectw oraz zamieszczenie na stronie internetowej
urzędu www.pozezdrze.pl
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Wójt Gminy
Pozezdrze.
Wójt Gminy Pozezdrze
............................................
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu realizacji Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Pozezdrze
.......…………….., dnia ………………...
Imię i nazwisko/nazwa: …………….………….
Adres: …………………………………………….
…………………………………………..................
Telefon ……………………………………………
Wójt Gminy Pozezdrze
ul. 1go Maja 1a
11-610 Pozezdrze
WNIOSEK
O UDZIELENIE POMOCY W USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
1. Wnioskodawca:
Imię i nazwisko/nazwa:...........................................................................................................
Adres: ...............................................................................................…………………………
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)
Telefon: ..................................................................................................................................
2. Miejsce planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest:
Adres nieruchomości …………..............................................................................................
( na której będzie przeprowadzone usunięcie wyrobów zawierających azbest)
Nr obrębu i nr działki ewidencyjnej .......................................................................................
Tytuł prawny do nieruchomości .............................................................................................
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste)
3. Rodzaj obiektu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest
…………………………………………………………………………………………………………..……….
(np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, garaż, itp.)
4. Ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione:
Dla celów obliczeniowych należy przyjąć, że 1m2 powierzchni połaci lub ściany pokrytej płytami
azbestowymi waży 17 kg.
Lp.

Rodzaj wyrobów zawierających azbest

1
2
3
4
5
6

Płyty eternitowe faliste
Płyty płaskie
Okładziny ścian
Elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń itp.
Rury azbestowo-cementowe
Inne (podać jakie)

Ilość w m2

Ilość w mb

Ilość w Mg
(tonach)

Razem:

6. Miejsce tymczasowego składowania/zalegania wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości
...……………………………………………………………..………..………………
(numer działki, obręb)
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7. Planowany termin realizacji zadania od dnia ..……………….. do dnia ..…….………….........
8. Określenie zakresu pomocy* :
a) wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie – demontaż, transport i unieszkodliwianie
b) wnioskuję o pomoc w zakresie transportu
zgromadzonych/zalegających na mojej posesji

i

unieszkodliwiania

odpadów

zawierających

azbest

……………………………………
Podpis Wnioskodawcy
………………………, dnia……………………….
Załączniki:
1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (akt notarialny/wypis z
KW) bądź podpisane oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2. W przypadku budynków mieszkalnych będących przedmiotem współwłasności – zgoda wszystkich
współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli i do podpisania umowy
z Gminą Pozezdrze.
3. W przypadku posiadana innego tytułu prawnego niż własność, do wniosku należy dołączyć zgodę
właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania.
4. W przypadku altan w rodzinnych ogrodach działkowych - potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że
wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonej na niej altany,
5. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
6. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
7. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe
8. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w zależności od zakresu prowadzonych prac.
9. Oświadczenie w zakresie współfinansowania zadania w wysokości 15%.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
* podkreślić właściwe
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu realizacji Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Pozezdrze
......................................, dnia…………
................................. ……………
.......................................................
(imię i nazwisko właściciela/współwłaścicieli)
.......................................................
.......................................................
(adres zamieszkania)
DEKLARACJA
W związku występowaniem przez Gminę Pozezdrze do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Olsztynie z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na Usuwaniu
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze, zgłaszam chęć uczestnictwa w powyższym
przedsięwzięciu i deklaruję finansowy udział własny w wysokości min. 15% wartości robót w zakresie demontażu,
transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, przewidzianych do wykonania na terenie nieruchomości
wskazanej w przedłożonym przeze mnie wniosku.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów i wykonania nowego pokrycia dachu!
Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu uzależniona
jest od otrzymania wnioskowanej dotacji z WFOŚIGW w Olsztynie.
.............................................
(podpis właściciela/współwłaścicieli)
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu realizacji Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy PozezdrzeINFORMACJA O WYROBACH
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1#
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1#
1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2# :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest — imię i nazwisko lub nazwa i adres:
………………………………………………………………………...……………….......................................
......................................................................................................................................................................
3. Rodzaj zabudowy3# : ..…………………………………………………………………..............................
4. Numer działki ewidencyjnej4# : …………………………...………………………....................................
5. Numer obrębu ewidencyjnego4) : ………………………...………….........................................…………
6. Nazwa, rodzaj wyrobu5# : .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
7. Ilość posiadanych wyrobów6# : …..........................................................................................................
8. Stopień pilności7# : .................................................................................................................................
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8# :
a) nazwa i numer dokumentu: ……………………………………….................................................……...
b) data ostatniej aktualizacji: ....................................................................................................................
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ……………………………………...…...............................
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6# : …...……......
..................................
(podpis)
data ...................................................
OBJAŚNIENIA:
1) 1 Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
2) 2 Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo,
powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
3) 3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy,
budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
4) 4 Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania
azbestu.
5) 5 Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
— płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
— płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
— rury i złącza azbestowo-cementowe,
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— rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
— izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
— przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
— szczeliwa azbestowe,
— taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
— wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
— papier, tektura,
— drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z
dnia 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.
6) 6 Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2,
m3, m.b., km).
7) 7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w
załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.
Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
8) 8 Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz
datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających
azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest,
dokumentacji technicznej.
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu realizacji Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Pozezdrze
OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
......................................................................................................................................................................
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:
……………………………………………………………………………………..................................................
Rodzaj zabudowy1).......................................................................................................................................
Numer działki ewidencyjnej2) ……………………………………………………...…………………………..
Numer obrębu ewidencyjnego2) ………………………………………………….……………………………
Nazwa, rodzaj wyrobów3) ………………………………………………………………………………..……..
Ilość wyrobów4)............................................................................................................................................
Data sporządzenia poprzedniej oceny5) ……………………………………..…………………………………
Grupa / Nr
1
I.
1.
2.
3.
4.
II.
5.
6.
7.
8.
III.
9.
10.
11.
12.
13.
IV.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
V.

Rodzaj i stan wyrobów
2
Sposób zastosowania azbestu
Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
Tynk zawierający azbest
Lekkie płyty izolacyjne z azbestem
(ciężar obj. < 1.000 kg/m3)
Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)
Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
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
Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)
Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne
Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
Miejsce usytuowanie wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych
Bezpośrednio w pomieszczeniu
Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
Na zewnątrz obiektu (np. tynk)
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)
Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji
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3

Ocena
4

30
30
25
10
60
30
15
0
30
15
10
10
0
30
25
25
20
10
5
0
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przemysłowej
Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców
Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)
Czasowo (np. domki rekreacyjne)
Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)
Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie,
wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)
SUMA PUNKTÓW OCENY
STOPIEŃ PILNOŚCI
21.
22.
23.
24.
25.

40
30
15
5
0

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusze należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeżeli w grupie 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 I

od 120 punktów

Wymagane pilne usunięcie (wymiana lub wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II

od 95 do 115 punktów

Wymagana ponowna ocena wymagana w terminie do 1 roku
Stopień pilności III

do 90 punktów

Wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat
................................................

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

Oceniający

Właściciel / Zarządca

(nazwisko i imię)

................................................
(miejscowość, data)

(podpis)

................................................
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienie:
1)

Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy,
budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

2)

Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca
występowania azbestu.

3)

4)

Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
-

płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-

płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-

rury i złącza azbestowo-cementowe,

-

izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-

wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-

przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-

szczeliwa azbestowe,

-

taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-

wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-

papier, tektura,

-

inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego
wyrobu (m2, m3, mb).
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5)

Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeżeli jest to pierwsza ocena, należy wpisać
„pierwsza ocena”.
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu realizacji Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Pozezdrze
......................................, dnia…………
................................. ……………
.......................................................
(imię i nazwisko właściciela/współwłaścicieli)
.......................................................
.......................................................
(adres zamieszkania)
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany/a ......…................……………………………..…….……………..…….., zamieszkały
..………………….………………,………………………..…………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Pozezdrze oraz ich udostępnianie firmie, z którą Gmina Pozezdrze zawrze umowę na usługę
zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.).
………………………………………………………….
(podpis właściciela/ współwłaścicieli/osoby upoważnionej)
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Załącznik Nr 6 do Regulaminu realizacji Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Pozezdrze
......................................, dnia…………
................................. ……………
.......................................................
(imię i nazwisko właściciela/współwłaścicieli)
.......................................................
.......................................................
(adres zamieszkania)
Oświadczenie
Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających
nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla
uzyskania dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.).
.......................................................................
(podpisy osób reprezentujących)
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Załącznik Nr 7 do Regulaminu realizacji Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Pozezdrze
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Ja, niżej podpisany(a) 1)
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej
do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)

legitymujący(a) się
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony(a)

w
(data)

(miejsce)

zamieszkały(a)
(adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.),
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budyn ków jako działka(i)
nr

w obrębie ewidencyjnym

w jednostce ewidencyjnej
na cele budowlane, wynikające z tytułu:
1) własności,
2) współwłasności
(wskazanie współwłaścicieli — imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwo lenie na budowę z
dnia
3) użytkowania wieczystego
4) trwałego zarządu2)
5) ograniczonego prawa rzeczowego2)
6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowla nych2)

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele
budowlane 3)
7)
(inne)

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia

do reprezentowania osoby

prawnej
(nazwa i adres osoby prawnej)

upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imie niu osoby
prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.4)
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Ko deksu karnego, potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

(miejscowość, data)

(podpis(y))

1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.
2) Należy wskazać właściciela nieruchomości.
3) Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
4) Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.
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