UCHWAŁA NR VI/52/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie
kosztów z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających
azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie
Gminy Sośnicowice, realizowanych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2019r.
poz 506) w związku z art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a i b , ust. 5 i ust 6 oraz art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 poz. 799 z poź. zm.), Rada Miejska
w Sośnicowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie
kosztów zadań z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających
azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie Gminy Sośnicowice,
realizowanych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/40/2019 .Rady Miejskiej Sośnicowice z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Sośnicowice w ramach
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sośnicowicach
Regina Bargiel
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/52/2019
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów
zadań z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających
azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie Gminy Sośnicowice,
realizowanych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe (zwane dalej procedurą)
Kryteria wyboru zadania
§ 1. 1. Gmina Sośnicowice udziela dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnoty mieszkaniowe na
zadania polegające na likwidacji pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest z budynków
mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice, obejmujące
demontaż (zdjęcie), transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadów na uprawnionym składowisku.
2. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji celowej do kosztów zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest złożonych na terenie nieruchomości pod warunkiem, że
zostały wykazane w załączniku do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Sośnicowice”
3. Celem udzielonej dotacji jest osiągnięcie efektu ekologicznego oraz poprawa stanu środowiska
i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców, wynikających z zanieczyszczenia środowiska. Poprzez efekt
ekologiczny rozumie się zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w relacji przed
i po zrealizowaniu zadania, będącego przedmiotem dotacji.
4. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe zwane dalej
Wnioskodawcą, posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz garażowego
położonego na terenie Gminy Sośnicowice, z zastrzeżeniem, że nieruchomość, na której znajduje się
budynek, na którym zamierza się zdemontować wyroby zawierające azbest - nie była i nie jest
wykorzystywana na cele działalności gospodarczej ani jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej,
z wyjątkiem budynków gospodarczych wykorzystywanych wyłącznie na cele związane z działalnością
gospodarstwa rolnego.
5. Dofinansowaniu będą podlegać koszty wykonania prac związanych z usuwaniem ( demontaż i zbieranie)
z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Sośnicowice, odpadów azbestowych powstających przy
wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji.
6. Poprzez koszty kwalifikowane do dofinansowania rozumie się koszty demontażu (zdjęcia) i zbierania
zdeponowanych na nieruchomości płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych z dachu, elewacji obiektu
budowlanego, zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunku, transportu oraz
unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadów na uprawnionym składowisku.
7. Prace, o których mowa w ust. 7 realizować mogą Wykonawcy spełniający szczegółowe przepisy zawarte
w Rozporządzeniu 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. 2004 r.
Nr 71 poz. 649; Dz. U. 2010 r. Nr 162 poz. 1089), natomiast transport i unieszkodliwienie odpadów
zawierających azbest mogą wykonać podmioty posiadające zezwolenia wydane w trybie przepisów ustawy
o odpadach.
8. Dofinansowanie na wyżej wymienione prace przyznaje się tylko raz dla danego obiektu budowlanego.
9. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych
lub elewacji, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej.
10. Dotacje celowe realizowane będą w oparciu o środki finansowe pozyskiwane z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i środki budżetu gminy przy czym
wysokość udzielonych dotacji nie może przekroczyć wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie
Gminy Sośnicowice na dany rok kalendarzowy.
Warunki i kryteria udzielania dotacji
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§ 2. 1. Kwota dotacji pokrywa całość kosztów kwalifikowanych e jednak nie więcej niż 20.000 zł brutto dla
jednego Wnioskodawcy w danym roku.
2. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 ust. 1 i 2 jest
przedłożenie w Urzędzie Miasta Sośnicowice informacji o wyrobach zawierających azbest zgodnie z §
10 ust. 3 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 (Dz. U. 2011 r. Nr 8 poz. 31), która stanowi
podstawę do wykazania tej informacji w ewidencji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Sosnicowice stanowiącej załącznik do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Sośnicowice” .
3. Realizacja prac objętych dotacją celową może nastąpić po dacie podpisania umowy dotacji.
4. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest:
4.1. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz załącznikami wymienionymi w § 3. ust. 6.
4.2. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
4.3. Wnioskodawca umożliwi dostęp komisji do budynku celem przeprowadzenia oględzin służących
weryfikacji złożonych dokumentów.
4.4. Wnioskodawca zawrze z Gminą Sośnicowice umowę na wykonanie prac usuwania, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, która będzie określać, zakres wykonania prac
w szczególności: zakres rzeczowy, czas realizacji, wysokość przyznanej dotacji, tryb termin i formę
rozliczenia dotacji.
4.5. Wszystkie prace realizowane w ramach umowy muszą być wykonane zgodnie z harmonogramem
w okresie rozliczeniowym ustalonym w umowie.
4.6. Przez okres 5 lat po modernizacji Wnioskodawca zapewni dostęp do budynku osobom sprawującym
nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Urzędu lub WFOŚiGW celem
przeprowadzenia kontroli.
4.7. Wnioskodawca zapłaci Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie, różnicę pomiędzy
wartością kosztów kwalifikowanych a wartością dotacji celowej.
4.8. Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć w Urzędzie:
4.8.1 kopię prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych dokonanego co najmniej 21 dni przed
planowanym rozpoczęciem robót lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wymaganej
w przypadku rozbiórki lub zmiany wyglądu obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
4.8.2 mapkę lub szkic terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku.
4.8.3 w/w formalności Wnioskodawca winien dokonać po zakwalifikowaniu wniosku do realizacji.
Tryb przyznawania dotacji
§ 3. 1. Wniosek o dotację na druku stanowiącym załącznik nr 1 lub 1a do niniejszej procedury powinien
zostać złożony w Urzędzie Miasta Sośnicowice.
2. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć przed rozpoczęciem zadania inwestycyjnego.
3. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Termin składania wniosków zostanie w każdym roku podany do wiadomości na stronie internetowej
Gminy Sośnicowice oraz na tablicach ogłoszeń w formie obwieszczenia Burmistrza Sośnicowic. Decyduje data
wpływu wniosku do Urzędu Miasta Sośnicowice.
5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Do wniosku Wnioskodawca załącza:
6.1 Oświadczenie, że jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której
posadowiony jest budynek z pokryciem azbestowym lub zdeponowane są odpady azbestowe,
zlokalizowanej na terenie gminy Sośnicowice i wskazuje numer księgi wieczystej tej nieruchomości,
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6.1.1 w przypadku współwłasności –załącza do wniosku pełnomocnictwo, udzielone przez wszystkich
pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania Wnioskodawców w ramach Programu,
6.1.2 w przypadku, gdy jest dzierżawcą, lub najemcą nieruchomości lub innym posiadaczem zależnym –
załącza kserokopię umowy (np. dzierżawy, najmu, użytkowania bądź użyczenia) wraz z pisemnym
wyrażeniem zgody przez właściciela nieruchomości na realizację zadania objętego dotacją celową,
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego wniosek,
6.1.3 w przypadku, gdy jest spadkobiercą –załącza kserokopię postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku lub kserokopię notarialnego poświadczenia dziedziczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem
przez spadkobiercę.
6.1.4 w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – załącza uchwałę zebrania właścicieli lokali dotyczącą
usuwania wyrobów azbestowych
6.2 wykazuje, że posiada na swojej posesji wyroby zawierające azbest, - poprzez złożenie ,,informacji
o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” o której mowa w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31); (załącznik Nr 2 do Regulaminu)
6.4 oświadczenia w sprawie:
6.4.1. zgody na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o udzielenie dotacji,
6.4.2. oświadczenie, iż budynek, z którego demontowane będą płyty azbestowe użytkowany jest zgodnie
z przepisami prawa budowlanego,
6.4.3. braku zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Sośnicowice
7. Złożone wnioski będą rejestrowane i kwalifikowane pod względem kompletności, tj. spełnienia
wymogów formalnych.
8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie dotacji, wzywa się
Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania lub powiadomienia
telefonicznego.
9. Brak uzupełnienia w terminie określonym w ust. 8 skutkuje odrzuceniem wniosku.
10. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne.
11. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych i merytorycznych podlegają odrzuceniu.
Wnioskodawcy ubiegającemu się o dotację, któremu odmówiono jej udzielenia po weryfikacji wniosku
z przyczyn formalnych, merytorycznych, nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.
12. Po stwierdzeniu kompletności wniosków, ich dalsza oceną zajmuje się powołana przez Burmistrza
Sośnicowic Komisja ds. przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych
z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest
z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych, realizowanych przez osoby fizyczne i Wspólnoty
Mieszkaniowe, która polega w szczególności na:
12.1.potwierdzeniu braku zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Sośnicowice;
12.2. przeprowadzaniu oględzin w terenie w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku;
12.3. wykonaniu dokumentacji fotograficznej;
12.4. przeprowadzeniu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest;
13. Wykaz Wnioskodawców objętych dofinansowaniem stanowi podstawę do sporządzenia przez Gminę
Sośnicowice wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, który zatwierdza Burmistrz Sośnicowic.
14. Uzyskanie przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach jest podstawą do wyboru
Wykonawcy zadania. Wykonawcą zadania w danym roku kalendarzowym na terenie całej Gminy Sośnicowice
będzie jeden przedsiębiorca wybrany zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
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15. Udzielenie dotacji celowej Wnioskodawcy następuje na podstawie umowy.
16. Umowa dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na usuwaniu wyrobów
budowlanych zawierających azbest pomiędzy Gminą Sośnicowice a Wnioskodawcą sporządzana będzie
w formie umowy cywilnoprawnej, po pozytywnej decyzji Zarządu WFOŚiGW w Katowicach w sprawie
dofinansowania zadania.
17. Umowa dotacji powinna określać w szczególności: strony umowy, datę zawarcia umowy, nazwę
zadania inwestycyjnego, opis zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, wysokość udzielonej dotacji,
sposób i terminy przekazania dotacji, terminy realizacji zadania inwestycyjnego oraz sposób rozliczenia
udzielonej dotacji.
18. O terminie podpisania umowy Wnioskodawca jest zawiadamiany pisemnie lub telefonicznie.
19. Nie podpisanie umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, z przyczyn leżących po
stronie Wnioskodawcy, jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego dofinansowania, bez prawa roszczeń
z tego tytułu.
20. W przypadku nie podpisania umowy przez osobę objętą dofinansowaniem w terminie, o którym mowa
w ust. 19, dopuszcza się podpisanie umowy w terminie późniejszym z innym Wnioskodawcą .
Sposób rozliczania dotacji
§ 4. 1. Po podpisaniu umowy, Wnioskodawca umożliwia Wykonawcy realizację zadania o którym mowa
w § 1 ust.4 a po jego zakończeniu składa w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach wniosek o rozliczenie dotacji
wraz z dokumentami potwierdzającymi jego wykonanie.
2. Wniosek o rozliczenie dotacji, na druku określonym w załączniku nr 4 do niniejszej procedury, należy
złożyć w terminie 5 dni od daty zakończenia zadania inwestycyjnego, jednak nie później niż do dnia
5 października
3. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania inwestycyjnego są:
1) dokumenty wynikające z Prawa budowlanego, tj.: zgłoszenie polegające na wymianie pokrycia dachu lub
pozwolenie na budowę bądź rozbiórkę, związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest uzyskane
przez Wnioskodawcę z Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej tut. Urzędu (oryginał wraz
z kserokopią);
2) imienna faktura VAT za demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych (oryginał wraz
z kserokopią);
3) karta przekazania odpadu (oryginał wraz z kserokopią);
4) pisemne oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu
azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z §
8 ust. 3 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
(oryginał wraz z kserokopią);
5) zgłoszenie robót przez Wykonawcę do organu nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora pracy oraz
państwowego inspektora sanitarnego (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę).
4. Termin zakończenia zadania ustala się do 30 września danego roku kalendarzowego. Jako termin
zakończenia zadania uznaje się datę wystawienia karty przekazania odpadu do miejsca unieszkodliwienia.
5. Rozliczeniem dotacji zajmuje się Komisja powołana przez Burmistrza Sośnicowic.
6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad we wniosku rozliczającym
otrzymaną dotację, wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia niezwłocznie po doręczeniu wezwania, jednak
nie później niż w ciągu 3 dni.
7. W postępowaniu można żądać od Wnioskodawcy dodatkowe dokumenty oraz informacje niezbędne do
prawidłowej oceny złożonego wniosku o rozliczenie przyznanej dotacji oraz zrealizowanego zadania.
8. W przypadku nie uzupełnienia wniosku jak również uchybienia zapisom § 1 ust. 6 dotacja nie będzie
wypłacona, a umowa dotacji wygasa.
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9. Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów przez
powołaną Komisję do ich rozliczenia.
10. Dotacja zostanie przekazana Wnioskodawcy w sposób określony w zawartej umowie.
Sposób kontroli wykonania zadania
§ 5. 1. Gmina Miasto Sośnicowice ma możliwość kontroli prawidłowości wykonania prac związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zarówno przed, w trakcie realizacji prac oraz po udzieleniu dotacji
w ciągu pięciu lat od dnia jej otrzymania.
2. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego Sosnicowice dokonają kontroli wykonania zadania
polegającego na zdemontowaniu pokrycia dachowego/elewacji zawierającego azbest z budynku mieszkalnego,
gospodarczego lub garażowego. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych zostanie sporządzony protokół.
3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z niniejszymi zasadami lub w przypadku niedotrzymania warunków
zawartej umowy podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach
publicznych.
Wzory dokumentów
§ 6. Wzory dokumentów:
1) załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów poniesionych na
usuwanie (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie) wyrobów budowlanych zawierających azbest
z budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz garażowego na terenie Gminy Sośnicowice, realizowanego
przez osobę fizyczną lub wspólnotę mieszkaniową.
2) załącznik nr 1a - Wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zbierania, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz
garażowego na terenie Gminy Sośnicowice, złożonych na terenie nieruchomości osoby fizycznej lub
wspólnoty mieszkaniowej, które zostały wykazane w załączniku do „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sosnicowice”.
3) załącznik nr 2 - rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania z zakresu ochrony
środowiska, związanego z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynku
mieszkalnego, gospodarczego oraz garażowego na terenie Gminy Sośnicowice, realizowanego przez osobę
fizyczną lub wspólnotę mieszkaniową.
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Załącznik Nr 1
Wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie
(demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających azbest z budynku
mieszkalnego, gospodarczego oraz garażowego na terenie Gminy Sośnicowice, realizowanego
przez osobę fizyczną lub wspólnotę mieszkaniową.
CZĘŚĆ I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA.
1. Dane osobowe:
a) Imię i nazwisko właściciela posesji........................................................................................................
b) Adres zameldowania .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
c) Adres do korespondencji .......................................................................................................................
d) Telefon kontaktowy ...............................................................................................................................
2. Opis wymiany - likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:
a) Nr ewid. działki na której położony jest budynek................................obręb geodezyjny .....................
b) Numer Księgi Wieczystej.......................................................................................................................
c) Rodzaj budynku (mieszkalny / gospodarczy ..........................................................................................
d) Rodzaj powierzchni (dach / elewacja) ..................................................................................................
e) Wielkość powierzchni przeznaczona do wymiany ................................................. w m2
f) Rodzaj płyt eternitowych (falisty / płaski) .............................................................................................
g) Ilość odpadów zawierających azbest ....................................................................................................
h) Termin realizacji zadania ......................................................................................................................
W załączeniu przedkładam:
1. Oświadczenie potwierdzające własność budynku/działki. W przypadku budynku/działki, do której
tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli,
2. oświadczenie o braku zaległości z tytułu podatków i opłat na rzecz gminy Sośnicowice,
Zobowiązuję się, przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego, złożyć w Urzędzie
Miejskim:
 Mapkę lub szkicu terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku,
 kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym zamiaru usunięcia wyrobów
zawierających azbest z budynku, dokonanym na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót
lub kopii pozwolenia na budowę, wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany
wyglądu obiektu.

........................................
Podpis wnioskodawcy
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ZGODA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z
PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA
GMINY SOŚNICOWICE
Ja niżej podpisany, w związku z wystąpieniem o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów poniesionych na usuwanie (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie) wyrobów
zawierających azbest w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla
Gminy Sośnicowice” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę
Sośnicowice.
....................................................................
(data i podpis składającego oświadczenie)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, iż:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sośnicowice, z siedzibą: Rynek
19, 44-153 Sośnicowice.
3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Adam Adamczyk, za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@sosnicowice.pl lub pisząc na adres Urzędu Gminy w Sośnicowicach.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia
wniosku ws. udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla
Gminy Sośnicowice, otrzymania dofinansowania oraz monitorowania i kontroli realizacji
programu w związku z wyrażoną uprzednio przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust.1
lit. a RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przepisami
prawa w tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, Wykonawca czyli podmiot posiadający
upoważnienie administratora do realizacji programu oraz podmioty, które zapewniają
administratorowi wsparcie w wypełnianiu uprawnień i obowiązków poprzez obsługę
techniczną, świadczenie usług na podstawie stosownych umów.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu, tj. okres 5 lat,
licząc od dnia ostatecznego rozliczenia usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach
Programu przez Gminę Sośnicowice oraz do ustania obowiązku archiwizowania dokumentów.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich kopiowania, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku gdy poweźmie Pani/Pan informacje o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie przy ul. Stawki 2.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z przeprowadzeniem procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie
dofinansowana oraz ewentualnego przyznania i korzystania z niego.
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CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA PRACOWNIK KSIĘGOWOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO
Potwierdza się brak zaległości .....................................................................................................
z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz gminy Sośnicowice
………………………….
Podpis pracownika
Potwierdza się brak zaległości .....................................................................................................
z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami na rzecz gminy Sośnicowice
Data………………………….

Data………………………….

………………………….
Podpis pracownika

CZĘŚĆ III - WYPEŁNIA KOMISJA UPOWAŻNIONA PRZEZ BURMISTRZA
Opinia
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Koszty:
a) przewidywany koszt zadania .......................................................................................................
b) wnioskowana kwota dofinansowania..........................................................................................
Kwalifikacja wniosku:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Sośnicowice, dnia ..............................................
Podpis
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
.
ZATWIERDZENIE
Akceptacja Burmistrza Sośnicowic ...........................................................

Akceptacja Skarbnika Gminy

..........................................................
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Załącznik Nr 1a
Wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zbierania, transportu i
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz
garażowego na terenie Gminy Sośnicowice, złożonych na terenie nieruchomości osoby fizycznej
lub wwspólnoty mieszkaniowej, które zostały wykazane w załączniku do „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice”.
CZĘŚĆ I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA.
1. Dane osobowe:
a) Imię i nazwisko właściciela posesji.............................................................................................
b) Adres zameldowania ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
c) Adres do korespondencji ............................................................................................................
d) Telefon kontaktowy ....................................................................................................................
2. Lokalizacja tymczasowego zalegania wyrobów zawierających azbest:
a) Nr ewid. działki na której znajdują się odpady azbestowe ..........................................................
b) Numer Księgi Wieczystej ............................................................................................................
c) Rodzaj budynku z którego zdjęto azbest (mieszkalny /gospodarczy ..........................................
d) Rodzaj powierzchni (dach / elewacja) .......................................................................................
e) Wielkość powierzchni płyt ............................................................................................... w m2
f) Rodzaj płyt eternitowych (falisty / płaski) ..................................................................................
g) Ilość odpadów zawierających azbest .........................................................................................
h) Termin realizacji zadania ...........................................................................................................
Oświadczam, że odpady zawierające azbest zostały wytworzone i zgromadzone na mojej
nieruchomości przed przeprowadzeniem inwentaryzacji w ramach opracowywania „Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice”.
W załączeniu przedkładam:
1. Oświadczenie potwierdzające własność budynku/działki. W przypadku budynku/działki, do której
tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli,
2. oświadczenie o braku zaległości z tytułu podatków i opłat na rzecz gminy Sośnicowice,

.......................................
Podpis wnioskodawcy
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ZGODA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z
PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA
GMINY SOŚNICOWICE
Ja niżej podpisany, w związku z wystąpieniem o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów poniesionych na usuwanie (zbieranie, transport i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających
azbest w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Sośnicowice” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Sośnicowice.
....................................................................
(data i podpis składającego oświadczenie)
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, iż:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sośnicowice, z siedzibą: Rynek
19, 44-153 Sośnicowice.
3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Adam Adamczyk, za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@sosnicowice.pl lub pisząc na adres Urzędu Gminy w Sośnicowicach.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia
wniosku ws. udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla
Gminy Sośnicowice, otrzymania dofinansowania oraz monitorowania i kontroli realizacji
programu w związku z wyrażoną uprzednio przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust.1
lit. a RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przepisami
prawa w tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, Wykonawca czyli podmiot posiadający
upoważnienie administratora do realizacji Programu oraz podmioty, które zapewniają
administratorowi wsparcie w wypełnianiu uprawnień i obowiązków poprzez obsługę
techniczną, świadczenie usług na podstawie stosownych umów.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu, tj. okres 5 lat,
licząc od dnia ostatecznego rozliczenia usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach
Programu przez Gminę Sośnicowice oraz do ustania obowiązku archiwizowania
dokumentów.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich kopiowania, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku gdy poweźmie Pani/Pan informacje o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie przy ul. Stawki 2.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z przeprowadzeniem procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie
dofinansowana oraz ewentualnego przyznania i korzystania z niego.
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CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA PRACOWNIK KSIĘGOWOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO
Potwierdza się brak zaległości .....................................................................................................
z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz gminy Sośnicowice
Data………………………….

………………………….
Podpis pracownika
Potwierdza się brak zaległości .....................................................................................................
z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami na rzecz gminy Sośnicowice
Data………………………….

………………………….
Podpis pracownika

CZĘŚĆ III - WYPEŁNIA KOMISJA UPOWAŻNIONA PRZEZ BURMISTRZA
Opinia
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Koszty:
a) przewidywany koszt zadania .......................................................................................................
b) wnioskowana kwota dofinansowania ..........................................................................................
Kwalifikacja wniosku:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Sośnicowice, dnia ..............................................
Podpis
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
.
ZATWIERDZENIE
Akceptacja Burmistrza Sośnicowic ...........................................................

Akceptacja Skarbnika Gminy

..........................................................
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Załącznik nr 2
Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania z zakresu ochrony
środowiska, związanego z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest
z budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz garażowego na terenie Gminy Sośnicowice,
realizowanego przez osobę fizyczną lub wspólnotę mieszkaniową

(imię i nazwisko) .............................................................................................................................
(adres zamieszkania) .......................................................................................................................
(telefon) ...........................................................................................................................................
(PESEL) ..........................................................................................................................................
(e-mail) ............................................................................................................................................

1.
2.

Adres nieruchomości, na której dokonano prac: .................. ul. .............................................
Rodzaj wykonanych prac: .......................................................................................................

3.

Ilość odpadów [kg] lub [Mg]: .................................................................................................

4.

Termin zakończenia prac: .......................................................................................................

5. Wysokość kosztów usuwania (demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia)
wyrobów azbestowych
[zł]:

…….………………………., dnia……………….

…………………………………..
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

Do wniosku dołączam:
1) imienna faktura VAT za usuwanie (demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów

azbestowych (oryginał wraz z kserokopią);
2) karta przekazania odpadu (oryginał wraz z kserokopią);
3) pisemne oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z

pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8
ust. 3 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 (oryginał wraz z kserokopią );
4) zgłoszenie robót przez Wykonawcę do organu nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora
pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego (kserokopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę
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