ZARZĄDZENIE NR 31/20
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Szlichtyngowa"
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 ze zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Szlichtyngowa na lata 2015-2032 przyjętego uchwałą Nr X/58/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia
9 października 2015 r.,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Regulamin dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Szlichtyngowa" przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz budżetu Gminy Szlichtyngowa, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. ochrony środowiska.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa nr 71/16 z dnia 13 września 2016 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa
Jolanta Wielgus
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Załącznik do zarządzenia Nr 31/20
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 10 marca 2020 r.
Regulamin dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Szlichtyngowa
§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dofinansowania usługi związanej z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szlichtyngowa należących lub
będących w zarządzie:
1) osób fizycznych,
2) wspólnot mieszkaniowych,
3) przedsiębiorców,
4) jednostek sektora finansów publicznych,
5) osób prawnych.
§ 2. 1. Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest będzie polegała na:
1) demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na
przystosowanym składowisku,
2) usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na
przystosowanym składowisku.
2. Zakres Regulaminu nie dotyczy:
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, przed terminem rozpoczęcia obowiązywania niniejszego zarządzenia.
§ 3. Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest realizowana będzie przez wykonawcę wyłonionego
przez Gminę Szlichtyngowa, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
§ 4. Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest będzie sfinansowana w następujący sposób:
1) dla osób fizycznych (z nieruchomości lub obiektu budowlanego, w których nie jest prowadzona działalność
gospodarcza), wspólnot mieszkaniowych i jednostek sektora finansów publicznych:
a) 30% kosztów – ze środków budżetu Gminy,
b) 70% kosztów – ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
2) dla przedsiębiorców, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (z
nieruchomości lub obiektu budowlanego, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności
gospodarczej):
a) 30% kosztów – ze środków własnych przedsiębiorcy,
b) 70% kosztów – ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
§ 5. 1. Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest dla przedsiębiorców stanowi pomoc de minimis,
która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. L 352/1, 24.12.2013).
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2. Pomoc przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej udzielana będzie zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Komisji (WE) 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 (Dz. Urz. L 352/9,
24.12.2013).
3. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy
de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat obrotowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a dla
działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100 000 euro.
4. Przedsiębiorstwo sektora produkcji rolnej może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie
z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, nie przekracza
kwoty 15 000 euro.
§ 6. 1. Warunkiem przyznania dofinansowania jest złożenie przez właściciela lub zarządcę nieruchomości
w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego wniosku (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi
dokumentami wymienionymi poniżej:
1) kopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby
zawierające azbest,
2) oświadczeniem o wykorzystywaniu/niewykorzystywaniu nieruchomości na cele związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą (załącznik nr 2),
3) w przypadku współwłasności – pisemną zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację
przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz upoważnienia dla
wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli (załącznik nr 3),
4) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania,
5) potwierdzeniem zgłoszenia w Starostwie Powiatowym we Wschowie robót związanych z demontażem
pokryć dachowych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186 ze zm.),
6) pisemną zgodą na wejście na teren nieruchomości Wykonawcy wyłonionego przez Gminę Szlichtyngowa,
w celu wykonania zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 4).
2. Zrealizowanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest i skorzystanie z dofinansowania dla
przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, uwarunkowane jest
spełnieniem wymogów niniejszego zarządzenia oraz przedłożeniem następujących dokumentów:
1) wniosku (załącznik nr 1),
2) dokumentów, o których mowa w ust. 1,
3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
4) informację niezbędną do udzielenia pomocy, według wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),
3. Zrealizowanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest i skorzystanie z dofinansowania dla
przedsiębiorstwa sektora produkcji rolnej lub sektora rybołówstwa uwarunkowane jest spełnieniem wymogów
niniejszego zarządzenia oraz przedłożeniem następujących dokumentów:
1) wniosku (załącznik nr 1),
2) dokumentów, o których mowa w ust. 1,
3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,
4) informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, według wzoru
określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych
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przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121,
poz. 810),
4. W przypadku wyrobów i odpadów zawierających azbest, które są złożone na posesjach, wnioskodawca
nie dołącza dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 5.
§ 8. Dofinansowanie do usuwania wyrobów azbestowych będzie przyznawane według kolejności
wpływających wniosków, spełniających wymogi formalne, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na
ten cel.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do "Regulaminu dofinansowania usługi
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Szlichtyngowa"
Wniosek o dofinansowanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest.
1. Dane wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
b) adres: ...........................................................................................................................................
c) adres realizacji zadania: ...............................................................................................................
d) nr ewidencyjny działki i obręb: ...................................................................................................
e) telefon kontaktowy (informacja fakultatywna): ...........................................................................
2. Określenie zakresu prac:
a) demontaż, transport i utylizacja*
b) odbiór zgromadzonych wyrobów zawierających azbest, transport i utylizacja*
3. Opis prac:
a) rodzaj budynku (mieszkalny/gospodarczy/inwentarski/inny-określić jaki*)..................................
b) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/likwidacji (m2): ..............................................
c) rodzaj płyt eternitowych (falisty/płaski*)......................................................................................
d) szacowana ilość odpadów zawierających azbest (Mg)...................................................................
e) termin realizacji prac: ....................................................................................................................
* właściwe podkreślić
Załączniki:
1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby
zawierające azbest - obowiązkowo.
2. Oświadczenie o wykorzystywaniu/niewykorzystywaniu nieruchomości na cele związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą.
3. W przypadku współwłasności – pisemną zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację
przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz upoważnienia dla
wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli.
4. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - dotyczy osób fizycznych,
którzy dotychczas nie złożyli informacji.
5. Potwierdzenie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym we Wschowie robót związanych z demontażem
pokryć dachowych - dotyczy wniosku w zakresie demontażu pokryć dachowych,
6. Pisemna zgoda na wejście na teren nieruchomości Wykonawcy wyłonionego przez Gminę
Szlichtyngowa, w celu wykonania zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
7. Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega
się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - dotyczy
przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw sektora
produkcji rolnej lub sektora rybołówstwa.
8. Informację niezbędną do udzielenia pomocy, według wzoru określonego rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) - dotyczy przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą.
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9. Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, według wzoru
określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) dotyczy przedsiębiorstw sektora produkcji rolnej lub sektora rybołówstwa.
………………………..............................................
data i podpis wnioskodawcy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ,informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa
reprezentowany przez Burmistrza z siedzibą w: ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel.: 655492327; e – mail:
umig@szlichtungowa.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (IOD): tel:76 300 01 40; e – mail: iodo@amt24.biz
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o informację
o wyborach zawierających azbest.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
a także rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia
oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz
przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo
usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku.
12. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku.
………………………..............................................
data i podpis wnioskodawcy
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Załącznik Nr 2 do "Regulaminu dofinansowania usługi
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Szlichtyngowa"
..........................................................
..........................................................
..........................................................
(imię i nazwisko/nazwa, adres)

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że budynek/obiekt budowlany zlokalizowany na terenie miejscowości
............................................ nr .........., działka nr .................................... w Gminie Szlichtyngowa jest (lub
zdeponowany na terenie nieruchomości wyrób zawierający azbest został zdemontowany z:)*:
a) budynkiem mieszkalnym,*)
b) budynkiem gospodarczym,*)
c) inwentarskim, *)
c) budynkiem przemysłowym,*)
d) budynkiem mieszkalno-gospodarczym,*)
e) innym ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………*),
w którym jest/nie jest prowadzona działalność gospodarcza*) lub który jest/nie jest związany
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego/działalności sektora produkcji rolnej/ działalności sektora
rybołówstwa.*)
Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
*) niepotrzebne skreślić

Szlichtyngowa, dnia........................

.....................................................
podpis osoby składającej oświadczenie

Id: 0FC16470-91A9-486A-9C83-6E5D47BB8A5D. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do "Regulaminu dofinansowania usługi
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Szlichtyngowa"
Zgoda współwłaścicieli na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Ja,
........................................................................
(imię
i nazwisko)
oświadczam,
że
jestem
współwłaścicielem nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości ............................................ nr ..........,
działka o nr ewid. ....................................., obręb ewid. ................................. na terenie Gminy Szlichtyngowa
oraz wyrażam zgodę na usunięcie wyrobów zawierających azbest z ww. nieruchomości.
Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
Szlichtyngowa, dnia........................

......................................................................
podpis osoby wyrażającej zgodę
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Załącznik Nr 4 do "Regulaminu dofinansowania usługi
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Szlichtyngowa"
Zgoda na wejście na teren nieruchomości Wykonawcy wyłonionego przez Gminę Szlichtyngowa, w celu
wykonania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest.
Ja, ........................................................................ (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na wejście Wykonawcy
wyłonionego przez Gminę Szlichtyngowa, na działkę o nr ewid. ....................................., obręb ewid.
................................. celem demontażu/usunięcia* wyrobów zawierających azbest.
*niepotrzebne skreślić
Szlichtyngowa, dnia........................

......................................................................
podpis osoby wyrażającej zgodę
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