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ZARZĄDZENIE Nr 0050.63. 2019
Burmistrza Toszka
z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa
indywidualnego z terenu Gminy Toszek w ramach „Gminnego programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 —
2032”
Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ) oraz uchwały Nr XIX/200/2012
Rady Miejskiej W Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie uchwalenia „Gminnego
programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj ących azbest dla Miasta i Gminy Toszek na
lata 2012 — 2032”.

zarządza się, co następuje:

śl. Przyjmuje się Regulamin usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego
z terenu Gminy Toszek W ramach „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 — 2032” stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

52. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości W formie elektronicznej na stronie

internetowej Urzędu oraz na stronie www.bip.toszek.pl

53. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2019 r.
W sprawie: przyjęcia Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego
z terenu Gminy Toszek w ramach „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów
zawieraj ących azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 — 2032”.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi
Nieruchomościami, Rolnictwai Ochrony Srodowiska.
54.

Referatu

Gospodarki

55. Zarządzenie wchodzi W Życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr

1

do Zarządzenia Nr 0050.63.2019
Burmistrza Toszka z dnia 11.03.2019 r.

REGULAMIN
Usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Toszek w ramach
„Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy
Toszek na lata 2012 — 2032 ”
51

Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania przedsięwzięć związanych z:
demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
polegających na likwidacji pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych
mieszczących się na terenie Gminy Toszek;
- zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących
z obiektów budowlanych mieszczących się na terenie Gminy Toszek.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Program - Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta
i Gminy Toszek na lata 2012 — 2032, przyjęty Uchwałą Nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. sprawie uchwalenia „Gminnego programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 — 203 2”.
b) Urząd - Urząd Miejski w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44—180 Toszek.
c) WFOŚiGW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
(1) Komisja — zespół, w skład którego wchodzi co najmniej dwóch pracowników Referatu
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
e) Inwestor — osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą
lub najemcą budynku mieszkalnego lub gospodarczego zlokalizowanego na terenie Gminy
Toszek, spełniający kryteria zapisane w 5 4.
DDofinansowanie — jednorazowe udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją prac wymienionych w 51 ust 1.
g) Wykonawca — przedsiębiorca posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na
terenie Gminy Toszek, wyłoniony w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
h) Wniosek - pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Inwestora,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 lub nr 3 do niniejszego regulaminu.
i) Weryfikacja — dokonanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest (zał. nr 2 niniejszego regulaminu) wykazujących I stopień pilności.
Weryfikacja przeprowadzona zostanie przez Komisję na nieruchomości Inwestora.
1.

-

—
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Cele Programu
1.

Nadrzędnym celem „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Masta i Gminy Toszek na lata 2012 — 2032" jest: Bezpieczne dla zdrowia
mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcie wyrobów zawierających azbest z obszaru
Gminy Toszek do końca 2032 roku.

Osiągnięcie celu programu będzie procesem długotrwałym i zgodnie z zapisami w Krajowym
„Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
Polski" winno zakończyć się do 31 grudnia 2032 r.
Cele Programu zbieżne są z Priorytetami WFOŚiGW oraz dokumentami
statutowymi
WFOŚiGW, a w szczególności:
z zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do
oprocentowania

preferencyjnych kredytów i pożyczek,
kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW,
ogólnymi warunkami zawierania umów i wypłaty ze środków WFOŚiGW.
Realizacja programu odbędzie się poprzez:

pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację programu,
zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest ze szczególnym naciskiem na zagrożenia wynikające
z niewłaściwego, samodzielnego demontowania azbestowych pokryć dachowych,
demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
53

Zasady i wysokość dotacji
Inwestor może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów demontażu, odbioru,
transportu i unieszkodliwiania lub odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest.
Do uzyskania dofinansowania na realizację
programu uprawnieni są Inwestorzy, którzy
przedłożyli informację o wyrobach zawierających azbest Burmistrzowi Toszka.
Dofinansowaniem objęte zostaną prace wykonane po podpisaniu przez Gminę Toszek
umowy
z WFOŚiGW i umowy Inwestora o udzielenie dotacji.
0 dotację nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, u których prowadzona jest działalność
gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2018 r., poz. 672 z późn. zm) i które planują demontaż, zbieranie, transport
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z obiektu budowlanego, w którym
prowadzona jest działalność.
Dotacja nie obejmuje kosztów zakupów i montażu pokryć dachowych zastępujących wyroby
zawierające azbest oraz pozostałych kosztów nie związanych z wykonywaniem usług, w tym
kosztów uzgodnień i dokumentacji.
Realizacja Programu oraz zakres prac zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniony
od wysokości środków finansowych pozyskanych przez Gminę Toszek z WFOŚiGW.
Dofinansowanie zadania w ramach Programu będzie udzielone na zasadach określonych
w umowie o udzielenie dotacji, zawartej między Gminą Toszek, a Inwestorem.

@

4

Warunki Przystąpienia Inwestora do Programu
Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie Wniosku na obowiązującym formularzu
stanowiącym Załącznik nr 1 lub nr 3 do Regulaminu oraz oświadczeń Inwestora określonych
W 4 ust.14.
Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika.
Wnioski składa się do Burmistrza Toszka z siedzibą w Toszku przy ulicy Bolesława
@

Chrobrego 2 w terminie podanym corocznie W oddzielnym ogłoszeniu o naborze wniosków.
W uzasadnionym przypadku Burmistrz Toszka może rozpatrzyć wniosek złożony po

wyznaczonym terminie.
Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie lub ze strony internetowej Urzędu
www.toszek.pl
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości — aktualny odpis z Księgi
Wieczystej lub wypis z ewidencji gruntów i budynków,
b) w przypadku współwłasności — załącza się do Wniosku zgody wszystkich pozostałych
współwłaścicieli na realizację zadania,
c) w przypadku gdy Inwestor jest dzierżawcą, najemcą lub użytkownikiem nieruchomości —
załącza kserokopię umowy dzierżawy, najmu, użytkowania bądź użyczenia wraz ze zgodą
właściciela nieruchomości na realizację zadania finansowanego ze środków WFOŚiGW,
d) mapę zasadniczą z zaznaczonym budynkiem podlegającym inwestycji,
e) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (zał.
Nr 2 do niniejszego regulaminu),
f) pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy
organ administracji architektoniczno — budowlanej (Starostę) zgodne z przepisami Prawa
budowlanego,
g) informację o niezaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz Gminy
Toszek — informacja ta winna być potwierdzona przez Kierownika Referatu Podatków i Opłat
Lokalnych Urzędu Miej skiego w Toszku(załącznik nr 4 do Regulaminu).
Komisja dokonuje weryfikacji na podstawie złożonego wniosku oraz oświadczeń
Inwestora określonych w 4 ust.5 i ust.14.
Inwestor umożliwi dostęp Komisji do budynku celem przeprowadzenia weryfikacji.
Inwestor zobowiązany jest przedłożyć w tut. Urzędzie Miejskim prawomocne zgłoszenie
wykonywania prac niewymagających pozwolenia na budowę lub ostateczną decyzję
o pozwoleniu na budowę, zgodnie z przepisami prawa.
Inwestor przystępujący do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich
informacji, związanych z jego realizacją, które może uzyskać: u pracownika merytorycznego
Urzędu Miejskiego w Toszku pok. nr 16, telefonicznie pod nr tel. 32 237-80-18, lub ze strony
internetowej Urzędu: www.toszek.pl
10. Przez okres 5 lat po modernizacji Właściciel zapewni dostęp do budynku osobom
sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Urzędu lub
WFOŚiGW celem przeprowadzenia kontroli.
11. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm)
wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej
realizacji.
12. Inwestor zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) dokonuje rozliczenia finansowego związanego
z udziałem w Programie.
13. W przypadku zbycia budynku w okresie do 5 lat od dnia dofinansowania zobowiązania
wynikające z zawartych Umów dotyczących uczestnictwa w programie przechodzą na
kolejnych właścicieli Budynku.
14. Ponadto Inwestor oświadcza, że:
a) budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
b) nie został zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do usunięcia
i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
@
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Zakres Kosztów Kwalifikowanych
1. Za Koszty Kwalifikowane uznaje się wydatki
poniesione na demontaż, zbieranie, transport
2.

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie
Gminy Toszek.
Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia
przez Inwestora w celu prawidłowej
realizacji Programu uznaje się za Koszty niekwalifikowane.
@
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Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu
1.

2.
3.

4.
5.

W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części
Programu Inwestor zobowiązany

jest

pokryć wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę.
Podstawą roszczeń o których mowa w pkt. 1 będzie kalkulacja kosztów sporządzona
każdorazowo przez Wykonawcę, a zatwierdzona przez Komisję.
Inwestor zobowiązuje się przestrzegać terminów realizacji Programu,
ustalonych przez
Komisję. Nieprzystąpienie Inwestora, do procedury związanej z realizacją planowanego
zakresu prac zgodnego z Programem spowoduje wykreślenie Inwestora z
Programu, bez
możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku.
Podanie nieprawdziwych danych we Wniosku poddanych Weryfikacji
spowoduje
wykluczenie Inwestora z Programu, bez możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku.
Urząd ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków
umowy lub
Regulaminu.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część realizacji Programu. Strony przystępując do Programu
wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w ramach „Gminnego Programu usuwania
azbestu :' wyrobów zawierających azbest dla Masta i Gminy Toszek na lata 2012 — 2032 ”

Dane Wnioskodawcy (Inwestora):
Imię iNazwisko ..................................................................................................................
- Adres zamieszkania:

-

ulica ............................................................... nr domu .......... nr mieszkania .......................
kod pocztowy ....................... miejscowość ................................. nr telefonu .......................
seria i nr dowodu osobistego ..................................................................................................
PESEL.....................................................................................................................................
2.

Adres przeprowadzonej wymiany pokryć dachowych lub elewacji:
ulica ............................................................ nr domu ............... nr mieszkania .....................
kod pocztowy .............................. miejscowość ....................................................................

nr ewidencyjny działki ................................ Księga wieczysta nr .........................................
3. Opis wymiany / likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:
—

rodzaj obiektu budowlanego objętego wnioskiem ..............................................................
rodzaj powierzchni (dach/elewacja) ..................................................................................

wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany / likwidacji [m2] ...................................
- rodzaj płyt azbestowo-cementowych (faliste / płaskie) ......................................................
-

stopień pilności ...................................................................................................................
4. Przewidywany termin realizacji zadania ..............................................................................
-

5.

Rodzaj nowego pokrycia dachowego......................................................................................

Oświadczam, iż znam treść Regulaminu „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 — 2032” oraz akceptuję postanowienia
w nim zawarte. Ponadto oświadczam, że:
6.

a) jestem właścicielem*, współwłaścicielem*, dzierżawcą*, najemcą* nieruchomości wskazanej
w punkcie 2 .
b) budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
c) nie zostałem/łam/ zobowiązany/a/ żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do

usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest wskazała I stopień pilności usuwania wyrobów zawierających azbest,
e) budynek, w którym zamierzam usunąć wyroby zawierające azbest i W stosunku do którego
ubiegam się o dofinansowanie nie jest wykorzystywany do celów działalności gospodarczej.
d) Przeprowadzona

* -

niepotrzebne skreślić

Informujemy, że:
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1

l) Administratorem danych osobowych jest Gmina Toszek, adres siedziby: ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek, kontakt mailowy pod adresem: umtoszek@toszek.pl;
2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, Jarosław Bartkowiak działający pod firmą Michał
Zajdowicz „PI—IAROS” z siedzibą przy ulicy Strzeszyńskiej 251 lok.10, 60-479 Poznań, z którym
może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich
praw e-mail: jbartkowiangpharospl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i na podstawie zawartej z Gminą Toszek
umowy;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Wykonawca robót;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwałości projektu,
7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;
9) Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pan/Pani
danych możemy odmówić zawarcia umowy;
10)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.

czytelny podpis
do wniosku załączam:
1.

2.
3.
4.
5.

Zaświadczenie o formie własności budynku:
a) w przypadku właściciela - aktualny odpis z Księgi Wieczystej lub wypis
z rej estru gruntów potwierdzający stan faktyczny,
b) w przypadku współwłasności — zgody wszystkich pozostałych
współwłaścicieli na realizację zadania,
0) w przypadku gdy jest dzierżawcą lub najemcą nieruchomości —kserokopię
umowy dzierżawy, najmu, użytkowania bądź użyczenia wraz ze zgodą
właściciela nieruchomości na realizacje zadania finansowanego ze środków
WFOŚiGW,
Mapę zasadniczą z zaznaczonym budynkiem podlegającym inwestycji.
Pozwolenie na budowę ( rozbiórkę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy
organ administracji architektoniczno — budowlanej,
Informację o niezaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz Gminy
Toszek,
Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ,

Załącznik nr 2 do Regulaminu

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy1 ): .................................................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej”: .................................................................................................................
Numer obrębu ewidencyjnegoz): ..............................................................................................................
Nazwa, rodzaj wyrobu3›:
Ilość wyrobów 4),

Data sporządzenia poprzedniejocenyS): ..................................................................................................
Srrupa/

Rodzaj stan vwrobu

Punkty

Ocena

1

2

3

4

I

1

2
3

4
II

5

6
7
8
III

9

10
11

12
13
IV

14
15
16
17
18
19

20

i

Sposób zastosowania azbestu
Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
Tynk zawierający azbest

30
30
25

Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3)
Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)
10
Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
60
Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona 30
struktura włókien
Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych15
ubytkach
Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń
0
Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu : azbestem
30
Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)
15
10
Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
10
Wyrób narażony na wstrząsy drgania lub czynniki atmosferyczne
0
Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych
30
Bezpośrednio w pomieszczeniu
Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
25
W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
25
Na zewnątrz obiektu (np. tynk)
20
10
Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad5
pyłoszczelną
powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
i

Bez

kontaktu

pomieszczeń
mieszkalnych)

z

pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym

odO

V

Wykorzystanie miejsca/obiektulurządzenia budowlanego/instalacji
przemysłowej

21

Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców
40
Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)
30
Czasowe (np. domki rekreacyjne)
15
Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)
5
Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie,0
wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)

22
23
24

25

SUMA PUNKTOW OCENY
STOPIEN PILNOŚCI

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać
co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie
zostanie
wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych
grup, należy uwzględnić tylko

Pozycję
o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów
pozwala określić stopień pilności:
Stopień pilności I
od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II
od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopień pilności III
do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniający
Właściciel/Zarządca

(nazwisko

i

imię)

(POdPiS)

(miejscowość, data)

(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:
1)Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny,
budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
2)Należy podać numer obrębu ewidencyjnego numer działki ewidencyjnej
faktycznego miejsca występowania
i

azbestu.
3)Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest
należy stosować następującą klasyfikację:
— płyty azbestowe—cementowe
płaskie stosowane w budownictwie,
— plyty faliste azbestowo-cementowe
dla budownictwa,
— rury złącza
azbestowo-cementowe,
— izolacje
natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
— wyroby cierne
azbestowo-kauczukowe,
— przędza
specjalna, wtym włókna azbestowe obrobione,
— szczeliwa azbestowe,
— taśmy tkane
plecione, sznury sznurki,
— wyroby
azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
— papier, tektura,
— inne wyroby
zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, wtym papier tektura, podać jakie.
4)Ilość wyrobów azbestowych podana w
jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego
2 3
wyrobu (m ,m ,mb).
5)Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej
oceny; jeśli jest to pienlvsza ocena, należy wpisać „piensta
ocena”.
i

i

i

i

Załącznik nr 3 do Regulaminu

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na zadanie polegające na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w ramach „Gminnego Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 — 2032 ”

1.

Dane Wnioskodawcy (Inwestora):
Imię iNazwisko ..................................................................................................................
- Adres zamieszkania:

-

ulica ............................................................... nr domu .......... nr mieszkania .......................
kod pocztowy ....................... miejscowość ................................. nr telefonu .......................
seria i nr dowodu osobistego ..................................................................................................
PESEL .....................................................................................................................................
2.

Adres nieruchomości z której zostaną usunięte wyroby zawierające azbest:
ulica ............................................................ nr domu ............... nr mieszkania .....................
kod pocztowy .............................. miejscowość ....................................................................

nr ewidencyjny działki ................................ Księga wieczysta nr .........................................
3. Opis zadania będącego przedmiotem dofinansowania:
rodzaj obiektu budowlanego objętego wnioskiem ..............................................................
- ilość wyrobów zawierających azbest (mz/Mg) ....................................................................

-

rodzaj płyt azbestowo-cementowych (faliste / płaskie) ......................................................
4. Przewidywany termin realizacji zadania ..............................................................................
—

Oświadczam, iż znam treść Regulaminu „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 — 2032” oraz akceptuję postanowienia
w nim zawarte. Ponadto oświadczam, że:
5.

a) jestem Właścicielem*, współwłaścicielem*, dzierżawcą*, najemcą* nieruchomości wskazanej
w punkcie 2 .
c) wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej.
* -

niepotrzebne skreślić

Informujemy, że:
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych W związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Toszek, adres siedziby: ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek, kontakt mailowy pod adresem: umtoszek@toszek.pl;

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, Jarosław Bartkowiak działający
pod firmą Michał
Zajdowicz „PHAROS” z siedzibą przy ulicy Strzeszyńskiej 251 lok.10, 60-479 Poznań, z którym
może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich

praw e-mail: jbartkowiakgąpharospl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i na podstawie zawartej
z Gminą Toszek
umowy;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Wykonawca robót;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji
międzynarodowej ;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwałości
projektu,
7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody W dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody
przed jej cofnięciem;
8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce
jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;
9) Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia
umowy. Jeżeli nie poda Pan/Pani
danych możemy odmówić zawarcia umowy;
lO)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.

czytelny podpis

do wniosku załączam:
l. Informację o niezaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz Gminy Toszek,
( załącznik nr 4 do Regulaminu).

Załącznik nr 4 do Regulaminu
Informacja o niezaleganiu z z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych
na rzecz Gminy Toszek

Uwaga! Wypełnia Organ Podatkowy /Urząd Gminy/
-zaświadcza się, że nie uj awniono/ujawniono* zaległości podatkowe wnioskodawcy:
Pana/Pani * ................................................................................................................................................
wg stanu na dzień ......................... wynoszą ogółem ........................................................zł.
słownie ......................................................................................................................................................
ztego, z tytułu ...........................................................................W kwocie ..................................
z tego, z tytułu ...........................................................................W kwocie ..................................
ztego, z tytułu ...........................................................................w kwocie ..................................
z tego, Z tytułu ...........................................................................w kwocie ..................................
ztego, z tytułu ...........................................................................w kwocie ..................................
Data i podpis Kierownika referatu Podatków i Opłat lokalnych

* -

niepotrzebne skreślić

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

