
ZARZĄDZENIE Nr 88/19
WÓJTAGMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 4 lipca 2019r.

w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zmianami) oraz
5 2 Uchwały Nr XVIII/162/16 Rady Gminy Bolesławiec 2 dnia 16 grudnia 2016 r. W sprawie
przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bolesławiec”

zarządza się, co następuje:

51
Ustala się szczegółowe zasady i warunki realizacji prac związanych z usuwaniem
wyrobówzawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec.

2.

52
. Realizacja prac obejmuje usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości

i obiektów położonych na terenie Gminy Bolesławiec, należących do osób fizycznych,
na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza i które zostały
zinwentaryzowane na cel sporządzenia „Aktualizacji Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec".
Osoby, o których mowa w ust. 1, ubiegające się o zakwalifikowanie do udziału
w pracach związanych z usuwaniem azbestu, winny posiadać tytuł prawny do
nieruchomości, na której realizowana będzie usługa usuwania azbestu.

53
. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest będą polegały na:

1) demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z opakowaniem, załadunkiem,
transportem i unieszkodliwieniem na uprawnionym składowisku;

2) usuwaniu (zabraniu) wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz
z opakowaniem, załadunkiem, transportem iunieszkodliwieniem na uprawnionym
składowisku.

Zakres prac m.in. nie obejmuje:
1) finansowania zakupu materiałów budowlanych i wykonania nowego pokrycia

dachowego;
2) zabezpieczenia konstrukcji dachu do czasu zakończenia prac związanych

z wykonaniem nowego pokrycia dachowego;
3) usunięcia wyrobów zawierających azbest, zleconego przez właściciela

nieruchomości we własnym zakresie.



5 4
Usuwanie wyrobów zawierających azbest realizowane będzie przez wykonawcę
wyłonionego przez Gminę Bolesławiec w drodze zapytania ofertowego, zgodnie
z zapisami art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), w związku z 5 6 Zarządzenia
Nr 338/14 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 11 lipca 2014 roku W sprawie dokonywania
wydatków ze środków publicznych z budżetu Gminy Bolesławiec 0 wartości
nieprzekraczającej wyrażonej W złotych kwoty 30 000 euro.

5 5
Usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie sfinansowane w następujący sposób:

1) do 30 % kosztów — ze środków budżetu Gminy Bolesławiec;
2) do 70 % kosztów — ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

5 6
1. Osoby, o których mowa w 5 2 ust. 2 obowiązane są złożyć wniosek — wg wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z następującymi
dokumentami:
1) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują

się wyroby zawierające azbest, według załącznika nr 1 do wniosku;
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację prac w zakresie usuwania azbestu

przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której
znajdują się wyroby zawierające azbest, według załącznika nr 2 do wniosku;

3) oświadczenie o sposobie wykorzystywania nieruchomości l obiektu, według
załącznika nr 3 do wniosku;

4) kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu prac polegających na
usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z 5 6 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznegoużytkowania i usuwania wyrobów zbierających
azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zmianami) bądź oświadczenie, że
przedmiotowe zgłoszenie zostało złożone, według załącznika nr 4 do wniosku;

5) w przypadku, gdy prace obejmowały będą demontaż wyrobów zawierających
azbest:
a) kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu robót budowlanych

nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
ze zmianami) bądź oświadczenie, że w. zgłoszenie zostało złożone,
według załącznika nr 4 do wniosku;

b) kopia pozwolenia na budowę l rozbiórkę obiektu, zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze
zmianami) bądź oświadczenie o uzyskaniu pozwolenia na budowę / rozbiórkę
obiektu, według załącznika nr 4 do wniosku.

6) Załącznik graficzny wskazujący lokalizację wyrobów zawierających azbest na
terenie nieruchomości.

2. Wnioskodawca okaże do wglądu oryginały dokumentów, które stanowić będą załączniki



do wniosku, celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
3. Termin składania wniosków ustala się na dzień 15 lipca 2019r.

5 7
1. Wnioski, o których mowa w 5 6 ust. 1 rozpatrywane będą według kolejności wpływu do

Urzędu Gminy Bolesławiec i nadanych numerów rejestrowych, aż do wyczerpania limitu
środków przeznaczonych na realizację prac.

2. Pierwszeństwo w ubieganiu się o wykonanie prac mają osoby, które terminowo złożyły
„Deklarację uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”. Pozostałe osoby wchodzą w skład
listy rezerwowej.

3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w 5 6 ust. 3 nie będą rozpatrywane
i zostaną odesłane wnioskodawcy.

4. Osoby, które złożą wnioski niekompletne i/Iub zawierające błędy zostaną wezwane do
ich uzupełnienia i/lub wniesienia poprawek w terminie 2 dni od dnia otrzymania
wezwania. W przypadku niezłożenia lub złożenia niewłaściwych uzupełnień i/Iub
poprawek w wyznaczonym terminie, wnioski nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane
wnioskodawcy.

5. Kompletnewnioski przekazane zostaną do realizacji Wykonawcy, o którym mowa w 5 4.
6. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji wnioskodawca zostanie poinformowany na
piśmie bądź telefonicznie.

7. Wnioskodawca może wycofać wniosek przed terminem, o którym mowa w @ 6 ust. 3 lub
zrezygnować z ubiegania się o dofinansowanie po zakwalifikowaniu jego wniosku do
realizacji. W takim przypadku jego wniosek zostaje skreślony, odesłany na adres
wnioskodawcy i zastąpionywnioskiem z listy rezerwowej.

8. Zastrzega się prawo realizacji wniosków z listy rezerwowej poza kolejnością wynikającą
z nadanych numerów rejestrowych tylko i wyłącznie w przypadku, gdy pozostały do
wykorzystania limit środków finansowych nie pozwala na realizację kolejnego wniosku,
a następny w kolejności wniosek lub wnioski mieszczą się w dostępnym limicie.

9. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych zostaną
odesłanewnioskodawcom.

5 8
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. ochrony środowiska.

5 9
Traci moc Zarządzenie Nr 330/18 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 27 marca 2018 roku
W sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec.

5 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia Nr 88 l 19
Wójta Gminy Bolesławiec2 dnia 4 lipca 2019r.

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania, adres do korespondencjijmm

(„'u'r'n'grłgr'san'u')

Wójt Gminy Bolesławiec
ul. Teatralna nr 1a
59-700 Bolesławiec

W N I O S E K

0 wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Ja niżej podpisany wnioskuję o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie

nieruchomości — działki gruntu nr .......................... w miejscowości ......................................................., do

której posiadam tytuł prawny, w całkowitej ilości ...................m2, z:

i: budynku mieszkalnego w ilości ............................................................................................................rn2
UWAG]

.........................................................................................................................................................
E budynku mieszkalno-gospodarczego w ilości ......................................................................................... rn2
UWAGI

.........................................................................................................................................................
E budynku gospodarczego w ilości ..........................................................................................................rn2
UWAGI

.........................................................................................................................................................
E budynku innego w ilości ......................................................................................................................m2
UWAGI

.........................................................................................................................................................
E nieruchomości (azbest zmagazynowany) w ilości .....................................................................................m2

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wejście na teren ww. nieruchomości Wykonawcy wyłonionemu przez Gminę Bolesławiec
w trybie przetargu nieograniczonego, w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest.

.............. (miejscowość, data i podpis)

Wymagane załączniki do wniosku:

1) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające
azbest, według załącznika nr 1 do wniosku;

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację prac w zakresie usuwania azbestu przez wszystkie osoby
posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, według
załącznika nr 2 do wniosku;

3) oświadczenie o sposobie wykorzystywanianieruchomości/obiektu,według załącznika nr 3 do wniosku;



4) kopia zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym
w Bolesławcu, zgodnie z 5 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej zdnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zbierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zmianami) bądż oświadczenie, że przedmiotowe
zgłoszenie zostało złożone, według załącznika nr 4 do wniosku;

5) w przypadku, gdy prace obejmowały będądemontaż wyrobów zawierających azbest:

a) kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) bądż oświadczenie, że w. zgłoszenie zostało złożone,
według załącznika nr 4 do wniosku;

b) kopia pozwolenia na budowę/ rozbiórkę obiektu, zgodnie z ustawąz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zmianami) bądż oświadczenie o uzyskaniu pozwolenia na
budowę / rozbiórkę obiektu, według załącznika nr 4 do wniosku.

6) Załącznik graticzny wskazujący lokalizację wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości.

KLAUZULA lNFORMACYJNA
dla zbioru „Usuwanie azbestu”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu uI. Teatralna 1A

reprezentowana przez Wójta Gminy.
Kontakt z inspektorem ochrony danych (Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, telefon
075 732 32 21, kom. 605 255 789, e-mail urzadgminy@gminaboleslawiecpl).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będąw celu realizacji ustawowychzadań Gminy na podstawie:
— art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
— art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będąwyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa:

— administrator bazy azbestowej,
— Wojewódzki Fundusz OchronyŚrodowiska i GospodarkiWodnej we Wrocławiu (oddziałJelenia Góra),
— organy wyższej instancji, prokuratura, policja i inne organy ścigania RP.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacjimiędzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres — przechowywanie
wieczyste.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, wtym również w formie protilowania.

Adnotacja urzędnika



Załącznik nr 1 do wniosku

OŚWIADCZENIEO POSIADANYM TYTULE PRAWNYM
WŁADANIA NIERUCHOMOSCIĄ

.Ja niżej podpisany (a) ...............................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby składającej wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest)

legitymujący (a) się ...................................................................................................................................................
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamośći nazwa organu wydającego)

zamieszkały (a) ........................................................................................................................................................
(adres zamieszkania! siedziba — kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu. mieszkania)

oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, oznaczoną w ewidencji gruntów

i budynków jako działka nr .................. w miejscowości ........................................................................wynikający
z prawei) :

E własności

E współwłasności .................................................................................................................................................
(wskazać współwłaścicieli - nazwisko i imię lub nazwa oraz adres)

E użytkowaniawieczystego

E współużytkowaniawieczystego ...........................................................................................................................
(wskazać współużytkownikow- nazwisko i imię lub nazwa oraz adres)

' tnNałego zarządu ................................................................................................................................................
(wskazac właściciela - nazwisko i imię lub nazwa oraz adres)

E ograniczonego prawa rzeczowego ......................................................................................................................
(wskazać właściciela - nazwisko i imię lub nazwa oraz adres)

Ęstosunku zobowiązaniowego (np. dzierżawa, najem przewidujący uprawnienia do wykonywania robót w obiektach
budowlanych)

E inne (podać jakie) ..................................................................................................................................

Świadomy odpowiedzialności karnej za podaniew niniejszym oświadczeniu nieprawdy. zgodnie z art. 233 5 6 ustawy z dnia
06 czerwca 1997r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1600 ze zmianami), potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwośćdanych zamieszczonych powyżej.

(miejsce złożenia oświadczenia data i podpis)

1) Odpowiedniezaznaczyć



Załącznik nr 2 do wniosku

OŚWIADCZENIEo WYRAŻENIU ZGODY
na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Ja niżej podpisany (a) ...............................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

legitymujący (a) się ...................................................................................................................................................
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamośći nazwa organu wydającego)

zamieszkały (a) ........................................................................................................................................................
(adres zamieszkania! siedziba — kod pocztowy, miejscowość. ulica nr domu, mieszkania)

oświadczam,że

jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym” nieruchomości zlokalizowanej wmiejscowości

.......................................................................................... ~ działka gruntu nr oraz

wyrażam zgodę na usunięcie wyrobów zawierających azbest, objętych wnioskiem o wykonanie prac związanych

z usuwaniem wyrobówzawierających azbest.

(miejsce złożenia oświadczenia data i podpis)

1) Niepotrzebne skreślić.

Uwaga:
Oświadczenie wypełnia każdy z właścicieli / współwłaścicieli lużytkowników wieczystych oddzielnie



Załącznik nr 3 do wniosku

OŚWIADCZENIE
o sposobie wykorzystywania nieruchomości ! obiektu

Ja niżej podpisany (a), oświadczam, że”:

E w budynku mieszkalnym

E w budynku mieszkalno-gospodarczym

E w budynku gospodarczym

E w budynku innym

E na nieruchomości

w miejscowości ....................................................... na działce gruntu nr ........................ nie jest prowadzona
działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz.U.

z 2018r., poz. 646 ze zmianami)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniunieprawdy, zgodnie z art. 233 5 6 ustawy z dnia
06 czerwca 1997r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1600 ze zmianami), potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwośćdanych zamieszczonych powyżej.

(miejsce złożenia oświadczenia data i podpis)

1) Odpowiednie zaznaczyć



Załącznik nr 4 do wniosku

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany (a), oświadczam, że”:

E Złożyłem (am) do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów

zawierających azbest, zgodnie z 5 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zbierających
azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zmianami).

E Złożyłem (am) do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających

pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.

z 2018 u, poz. 1202 ze zmianami).

E Uzyskałem (am) pozwolenie na budowę / rozbiórkę obiektu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 1202 ze zmianami).

Świadomy odpowiedzialności karnej za podaniew niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 5 6 ustawy z dnia
06 czerwca 1997r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1600 ze zmianami), potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwośćdanych zamieszczonych powyżej.

(miejsce złożenia oświadczenia data i podpis)

1) Zaznaczyć właściwe.


