
 

Zarządzenie   Nr 169/2016 

Wójta Gminy Wilkołaz  

z dnia 14 grudnia 2016 roku 

 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania 

dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wilkołaz osobom fizycznym nie będącym 

przedsiębiorcami  zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z 

posesji położonych na terenie Gminy Wilkołaz”. 
 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.446 z późn. zm.)  oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 672 z późn. zm.), w 

związku z uchwałą Nr XIV/83/2016 Rady Gminy Wilkołaz z dnia 19 lutego 2016 r. w 

sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Wilkołaz na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2032, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 155/2013 Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 25 października 2013 roku w 

sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy 

Wilkołaz osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami  zadań związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Wilkołaz” załącznik nr 

1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Podinspektorowi  ds. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 

Środowiska. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy  

 

                                                                                                      Paweł Głąb 
 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Zarządzenia nr 169/2016 

Wójta Gminy Wilkołaz 

 z dnia 14 grudnia 2016  roku 

 

Załącznik nr 1 
 

do „Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wilkołaz osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami zadań 

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Wilkołaz”. 
 

 

Wniosek 

o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami zadań związanych z 

usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Wilkołaz w roku 

..............”. 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

a) imię i nazwisko  ....................................................................................................................................................  

b) dane do korespondencji (adres zamieszkania): 

ulica  .............................................................................  nr domu  ..........................  nr mieszkania  .......................  

miejscowość …………………………..…..…kod pocztowy ……..……. tel. kontaktowy: …………………… 

c) dowód osobisty numer  .................................................  wydany w dniu  .............................................................  

przez  ......................................................................................................................................................................  

2. Dane dotyczące nieruchomości: 
 

a) adres realizacji przedsięwzięcia (lokalizacja wyrobów zawierających azbest): 

miejscowość ……………………………………………………………….. nr domu  .........................................  

kod pocztowy  .............................................................   

b) numer ewidencyjny działki …………... nr  i nazwa obrębu …………….……….………..….………, na której    

       zlokalizowane są wyroby zawierające azbest 

       c)    przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia (m-c i rok) …………………………………………… 

3. Opis przedsięwzięcia: 

Miejsce występowania: 

 budynek mieszkalny, ilość budynków ……………….. 

 budynek gospodarczy, ilość budynków ……………… 

 eternit zdeponowany na działce przed 06.05.2004 r. 

 eternit zdeponowany na działce po 06.05.2004 r. 

 

Rodzaj eternitu i jego ilość: 

 falisty na budynku ……………….. m
2
,                              falisty na działce gruntowej ………………..m

2
.     

 płaski na budynku ……………….. m
2
,                              płaski na działce gruntowej ……………….. m

2
.      

 



Pozostałe ustalenia……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Usuwanie azbestu stanowi pomoc de minimis, która będzie udzielona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 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. 
UE L 352/1) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 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. UE L 352/9).  

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………… oświadczam, że: 

1) Jestem uprawniony do złożenia niniejszego wniosku oraz posiadam prawo do dysponowania nieruchomością której dotyczy 
wniosek na cele związane z realizacją projektu. 

2) zapoznałem/am się z treścią Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wilkołaz osobom fizycznym nie 
będącym przedsiębiorcami zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie 

Gminy Wilkołaz i akceptuję wszystkie postanowienia w nim zawarte. 

3) na terenie nieruchomości której dotyczy wniosek nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 
4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb zadania. 

 

 

 

Wykaz niezbędnych załączników do wniosku: 

1) Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia 
bez zmiany konstrukcji dachu, złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę 

konstrukcji więźby dachowej). 

2) Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu 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 (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru 

wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004 r.) 

 

 

 

 

 
………………………………………………………… 

/data i podpis wnioskodawcy/ 

 
 

 

 


