
ZARZĄDZENIE Nr 417/ 2022
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 29 listopada 2022r.
w sprawie regulaminu dofinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami), art. 400a ust. 1 pkt. 8) i 403 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze
zmianami) oraz $ 2 Uchwały Nr XXVIII/295/22 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2022r.
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Bolesławiec”

zarządza się, co następuje:

81
Przyjmuje się „Regulamin dofinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”, stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.

82
Regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesławiec.

83
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. ochrony środowiska.

84
Traci moc Zarządzenie Nr 352/22 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie
regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bolesławiec.

85
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia Nr 417/2022
Wójta Gminy Bolesławiec z dnia
29 listopada 2022r.

Regulamin dofinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbestz terenu Gminy Bolesławiec

81
Regulamin określa zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania dofinansowania zadania
z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestz terenu Gminy Bolesławiec.

82
1. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, będąca właścicielem lub posiadaczem obiektu

budowlanego, na którym znajduje się / znajdował się azbest i wyroby zawierające azbest,
wykorzystywanej na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

2. Azbest i jego wyroby muszą znajdować się w inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających
azbest, prowadzonej przez Wójta Gminy Bolesławiec.

83
1. Dofinansowaniem objęty jest następujący zakres prac:

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

2) usuwanie (zabranie) wyrobów zawierających azbest złożonych na nieruchomości wraz
z opakowaniem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem na uprawnionym
składowisku.

2. Dofinansowanie nie obejmuje m.in.:
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 lub posiadacza

obiektu budowlanego we własnym zakresie.

84
1. Prace, o których mowaw$3 ust. 1 objęte są 100 % dofinansowaniem.
2. Na dofinansowanie składają się:

1) środki finansowe pozyskane przez Gminę Bolesławiec z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (zwanego dalej WFOŚiGW we Wrocławiu)

— w wysokościach każdorazowo określonych w regulaminie konkursu na realizację
przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu na dany okres;

2) środki finansowe z budżetu Gminy Bolesławiec stanowiące różnicę między całkowitym
kosztem realizacji zadania a środkami pozyskanymi z WFOŚiGW we Wrocławiu.

3. Wysokość dofinansowania zależna będzie od zakresu prac oraz ryczałtowej ceny jednostkowej
brutto za 1 Mg azbestu, zaoferowanej przez Wykonawcę prac.

4. Wykonawcą prac będzie podmiot wybrany przez Gminę Bolesławiec:
1) w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:

Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) w przypadku zamówień publicznych o wartości
szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 130 000 zł;



2) na podstawie zapytania ofertowego — gdy wartość nie przekroczy równowartości kwoty
130 000 zł — niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień
publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1.

5. W przypadku, gdy WFOŚiGW we Wrocławiu nie ogłosi w danym roku kalendarzowym konkursu
na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu lub gdy gmina nie otrzyma
dofinansowania od ww. podmiotu, zadanie nie będzie podlegało realizacji, a zebrane wnioski,

o których mowaw$5 zarządzenia zostaną odesłane Wnioskodawcom.

85
Osoby, o których mowa w $ 2 ust. 1 obowiązane są złożyć wniosek — wg wzoru stanowiącego
załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z następującymi dokumentami:

1) Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do obiektu budowlanego, na którym znajduje
się / znajdował się azbest i wyroby zawierające azbest, według załącznika nr 1 do wniosku.

2) Załącznik graficzny wskazujący lokalizację azbestu i wyrobów zawierających azbest na
terenie nieruchomości, a w przypadku wyrobów zdemontowanych także lokalizację obiektu
budowlanego, na którym azbest się znajdował.

86
1. Termin składania wniosków określany będzie każdorazowo w odrębnym zawiadomieniu

ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesławiec.
2. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust.1 trafią na listę rezerwową.
3. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski niekompletne i/lub zawierające błędy zostaną wezwani do

ich uzupełnienia i/lub wniesienia poprawek w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wezwania. W przypadku niezłożenia lub złożenia niewłaściwych uzupełnień i/lub
poprawek w wyznaczonym terminie, wnioski pozostawia się bez rozpoznania, o czym
Wnioskodawcy zostaną poinformowani na piśmie.

4. Kompletne, prawidłowo sporządzone wnioski przekazane zostaną do realizacji Wykonawcy,
o którym mowa w $ 4 ust. 4, z zastrzeżeniem $ 4 ust. 5 zarządzenia.

5. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie,
telefonicznie lub drogą e-mail.

6. Wnioskodawca może wycofać wniosek przed terminem, o którym mowa w ust. 1 lub
zrezygnowaćz ubiegania się o dofinansowanie po zakwalifikowaniu jego wniosku do realizacji,
o czym musi poinformować Wójta Gminy Bolesławiec na piśmie. W takim przypadku jego
wniosek zostaje skreślony i zastąpiony wnioskiemzlisty rezerwowej.

7. 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.

8. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych zostaną odesłane
Wnioskodawcom.



Załącznik|Nr 1 do Regulaminu
dofinasowania zadań z zakresu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Bolesławiec

WNIOSEK
o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Bolesławiec

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W POKOJU NR 5 URZĘDU GMINY BOLESŁAWIEC

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
(Wypełnia właściciel lub posiadacz obiektu budowlanego, na którym znajduje się / znajdował się azbest)

l;

Imię i nazwisko:

ADRES ZAMIESZKANIA: Kod pocztowy:
Miejscowość:

Ulica Nr domu: Nr lokalu:

ADRES DO KORESPONDENCJI (Wypełnia sięjeśli jest inny niż adres zamieszkania)|Kod pocztowy:
Miejscowość:

Ulica Nr domu Nr lokalu:

E-mail: (opcjonalnie)|Nr telefonu: (opcjonalnie)

2. | INFORMACJE O AZBEŚCIE (wybrać właściwe i zaznaczyć „X')

Jeśli azbest jest zdjęty z budynku — proszę wybrać „Azbest zdemontowany z budynku”i uzupełnić przyporządkowane dane. Jeśli azbest znajduje
się na budynku — proszę wybrać rodzaj budynku i uzupełnić przyporządkowane dane.

[_] AZBEST ZDEMONTOWANY Z BUDYNKU

ilość azbestu m? na działce gruntu nr we wsi

Rodzaj azbestu:

L_] płyty azbestowo — cementowefaliste [_] płyty azbestowo-cementowe płaskie „karo”

L] inne (wpisać jakie: np. płyty warstwowe)

Dodatkowe wyjaśnienia Wnioskodawcy;

[_] BUDYNEK MIESZKALNY
ilość azbestu m? na działce gruntu nr we wsi

Informacje o budynku:

[_] użytkowany [_] do rozbiórki L] po pożarze/wichurze L_] żadne z powyższych
Lokalizacja azbestu:

[_] pokrycie dachowe L_] elewacja budynku L_] wnętrze budynku
Rodzaj azbestu:

[_] płyty azbestowo — cementowefaliste L_] płyty azbestowo-cementowe płaskie „karo”

[_] inne (wpisać jakie: np. płyty warstwowe)



Dodatkowe wyjaśnienia Wnioskodawcy:

[_] BUDYNEK MIESZKALNO-GOSPODARCZY

ilość azbestu m? na działce gruntu nr we wsi

Informacje o budynku:

L] użytkowany L_] do rozbiórki [_] po pożarze/wichurze m żadne z powyższych

Lokalizacja azbestu:

[_] pokrycie dachowe [_| elewacja budynku [_] wnętrze budynku

Rodzaj azbestu:

[_] płyty azbestowo — cementowefaliste [_] płyty azbestowo-cementowe płaskie „karo”

[_] inne (wpisać jakie: np. płyty warstwowe)

Dodatkowe wyjaśnienia Wnioskodawcy:

[_] BUDYNEK GOSPODARCZY
ilość azbestu m? na działce gruntu nr we wsi

Informacje o budynku:

[_] użytkowany L_] do rozbiórki [_] po pożarze/wichurze [_] żadne z powyższych

Lokalizacja azbestu:

L_] pokrycie dachowe L] elewacja budynku [_] wnętrze budynku

Rodzaj azbestu:

L_] płyty azbestowo — cementowefaliste [_] płyty azbestowo-cementowe płaskie „karo”

L_] inne (wpisać jakie: np. płyty warstwowe)

Dodatkowe wyjaśnienia Wnioskodawcy:

L] BUDYNEK GOSPODARCZY
ilość azbestu m? na działce gruntu nr we wsi

Informacje o budynku:

L_] użytkowany L] do rozbiórki L_] po pożarze/wichurze [| żadne z powyższych

Lokalizacja azbestu:

[_] pokrycie dachowe [_] elewacja budynku [_] wnętrze budynku
Rodzaj azbestu:

[_] płyty azbestowo — cementowefaliste L_] płyty azbestowo-cementowe płaskie „karo”

inne (wpisać jakie: np. płyty warstwowe)



Dodatkowe wyjaśnienia Wnioskodawcy:

[_] BUDYNEK GOSPODARCZY
ilość azbestu m? na działce gruntu nr we wsi

Informacje o budynku:

L] użytkowany [_] do rozbiórki [_] po pożarze/wichurze [_] żadne z powyższych
Lokalizacja azbestu:

[_] pokrycie dachowe m elewacja budynku [_] wnętrze budynku
Rodzaj azbestu:

[_] płyty azbestowo — cementowefaliste L_] płyty azbestowo-cementowe płaskie „karo”

L_] inne (wpisać jakie: np. płyty warstwowe)

Dodatkowe wyjaśnienia Wnioskodawcy:

L] BUDYNEK GOSPODARCZY
ilość azbestu m? na działce gruntu nr we wsi

Informacje o budynku:

[_] użytkowany [_] do rozbiórki [_] po pożarze/wichurze L] żadne z powyższych
Lokalizacja azbestu:

[_] pokrycie dachowe [_] elewacja budynku [_] wnętrze budynku
Rodzaj azbestu:

[_] płyty azbestowo — cementowefaliste [_] płyty azbestowo-cementowe płaskie „karo”

[_] inne (wpisać jakie: np. płyty warstwowe)

Dodatkowe wyjaśnienia Wnioskodawcy:

[_] BUDYNEK INNY (np. wiata)
ilość azbestu m? na działce gruntu nr we wsi

Informacje o budynku:

[_] użytkowany [_] do rozbiórki [_] po pożarze/wichurze [_] żadne z powyższych
Lokalizacja azbestu:

m pokrycie dachowe [| elewacja budynku L_] wnętrze budynku
Rodzaj azbestu:

[_] płyty azbestowo — cementowefaliste m płyty azbestowo-cementowe płaskie „karo”

[_] inne (wpisać jakie: np. płyty warstwowe)



Dodatkowe wyjaśnienia Wnioskodawcy:

OŚWIADCZAM, ŻE:
1. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu dofinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

azbest z terenu Gminy Bolesławiec.
Azbest i jego wyroby znajdują się / znajdowały się na obiekcie budowlanym wykorzystywanym na cele niezwiązane
z działalnością gospodarczą.
Jestem świadomy/a konieczności realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w szczególności
uzyskania pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, lub pozwolenia na
rozbiórkę.
Jestem świadomy/a konieczności zgłoszenia organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na usunięciu
azbestu i wyrobów zawierających azbest, zgodnie z $ 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).
Posiadam zgodę / zgody współwłaściciela / wszystkich współwłaścicieli / posiadaczy obiektu budowlanego, na którym
znajduje się / znajdowała się azbest, na jego usunięcie.
Posiadam zgodę / zgody na przetwarzanie danych osobowych współwłaściciela / wszystkich współwłaścicieli / posiadaczy
obiektu budowlanego, na którym znajduje się / znajdowała się azbest, oraz przekazałem/am im Klauzulę Informacyjną
Administratora Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na wejście na teren ww. nieruchomości Wykonawcy wyłonionemu przez Gminę Bolesławiec w celu

usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest.

PODPIS WNIOSKODAWCY (czytelnie imieniem i nazwiskiem)

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (Wybrać właściwei zaznaczyć „X”)

m
m
zawi

LI

m

I
LI

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu budowlanego (obowiązkowo).

Załącznik graficzny (np. mapa zasadnicza, mapa z serwisu geoportal.pl, odręczny rysunek) wskazujący lokalizację wyrobów
erających azbest na terenie nieruchomości (obowiązkowo).

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

2.

3.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu, ul. Teatralna nr 1 A, reprezentowana przez Wójta Gminy
Bolesławiec.

W Gminie Bolesławiec wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Z inspektorem możesz skontaktować się: telefonicznie pod nr telefonu 75/732-32-21,
kom. 605-255-789; pisząc e-mail: urzadgminyQgminaboleslawiec.pl.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych orazart. 7 ust. 1 pkt. 113, a
także art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym.
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.



5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami
rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów

zakładowych.
6. Ma Pan/Pani prawo do:

e« dostępu do treści swoich danych osobowych,
e sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
e żądania usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne do wykonania umowy oraz realizacji celu

obowiązkowego archiwizowania dokumentów urzędowych,
e« ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku),
e« żądania przeniesienia danych do innego administratora.

Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO
i przepisów krajowych).To, z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania
Pani/Pana danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś
Z WW. praw.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani
dotyczących narusza przepisy z zakresu achrony danych osobowych.

8. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem wynikającym z Regulaminu dofinansowania
zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec. Nie podanie przez Pana/Panią wymaganych danych
uniemożliwi rozpatrzenie wniosku.

9.  Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

PODPIS WNIOSKODAWCY (czytelnie imieniem i nazwiskiem)



Załącznik Nr 1 do Wniosku
o dofinasowanie zadań z zakresu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Bolesławiec

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do obiektu budowlanego, na
którym znajduje się / znajdował się azbest i wyroby zawierające azbest

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 tożsamość i nazwa organu wydającego)

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

oświadczam, że posiadam tytuł prawny do obiektu budowlanego, na którym znajduje się / znajdował się azbest
i jego wyroby, zlokalizowanego w granicach działki gruntu nr w miejscowości

wynikający z prawa!) :
L_] własności, w tym majątkowej małżeńskiej

(w przypadku własności majątkowej małżeńskiej podać imię i nazwisko drugiego małżonka)

L] współwłasności
(wskazać współwłaścicieli - nazwiskoi imię lub nazwa oraz adres)

L] użytkowania wieczystego

L_] współużytkowania wieczystego
(wskazać współużytkowników- nazwiskoi imię lub nazwa oraz adres)

L] trwałego zarządu
(wskazać właściciela - nazwiskoi imię lub nazwa oraz adres)

[7] ograniczonego prawa rzeczowego
(wskazać właściciela - nazwisko i imię lub nazwa oraz adres)

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

L] inne (podać jakie)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodniez art. 233 8 6 ustawy z dnia
06 czerwca 1997r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 1138 ze zmianami), potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

(miejsce złożenia oświadczenia data i podpis)

Wybrać właściwe i zaznaczyć „X”


