Zarzqdzenie Nr l/2018
Wdjta cminy Rybno
z dnia 05 stycznia 2018r.
w sprawie zasad dofinansow.nia koszt6w demontaiu, transportu i unieszkodliwienia
wyrob6w zawierajqcych azbest z obiekt6w budowlanych z terenu Gminy
Rybno na rok 2018
Na podstawi€ art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.
U. z 20\'7t. poz. 18'75 z p6rn.zrn.), w zwi4*u z uchwalq Rady cminy Rybno z Nr XW63/l I z dnia 30 grudnia
20llr. w sprawie przyjlcia ,,Programu usuwania wyroMw zawierajecych azbest z terenu cminy Rybno,
zmienionej uchwalq Nr XI)Vl3l12 Rady Gminy Rybno z dnia 29.03.20t2t. w sprawie zmiany uchwaly w
sprawie przyjfcia ,,Programu usuwania wyrob6w zawieraj4cych azbest z terenu Cminy Rybno zarz4dzam, co

nas.fpujer
S 1.

l.

Okreslam zasady przyznawania dofinansowania na realizacjg przedsigwzigc polegajQcych na pokryciu
zwi4z nych z demontazem, lransportem i unieszkodliwieniem wyrob6w zawierajacych azbest z
obiekt6w budowlanych. Pomoc w zakresie dofmansowania moze zostaa udzielona wlaJcicielom nieruchomojci
ujgtych w ewidencji wyrob6w zawiemjqcych azbest z rer€nu cminy Rybno.
cz&Sci koszlbvt

2.

Dofina$owanie

o

kt6rym mowa

w ust. I, nie

pokrywa koszt6w zwiAzanych

i montazem nowych pokryd dachowych i imych element6w budowlanych.

z

zakupem

3. O dofinansowani€ ubiegaC si9 mog4:

a)jednostki sanorz4du terytorialnego i Skarb PansMa, osoby fizyczn€, rolnicy, koscioty i zwiazki wyznaniowe,
stowarzyszenia. sp6ldzielnie mieszkaniowe, wsp6lnoly miesz.l€niowe, rodzinne ogrody dzialkowe, bgdqce we
wladaniu Polskiego Zwiezku Dzialkowc6w, jednosrki sekora finans6w publicznych b9d4ce gminnymi lub
po\*13ro\4trn1 osoDaml prawnyml!
b) sp6lki prawa cywiln€go i handlowego.
4. Srodki finansowe na pokrycie calosci kosa6w zwiqzanych z usunigciem
i wyroMw zawienjecych
^zbestu
azbest pochodzi6 bfd4 z:
Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowhka i cospodarki Wodnej w Otszrynie w wysokodci do g5

l)

Vo kos4bw kwalifikowanych przedsigwzifciA

ni€

orzckrsczrisce 300

zl zs I

tone

uni€szkodli{ionvch odpad6w zawieraj4cych azbest, w przypadku Beneficjenrow wymienionych w

punlrci€ 3a - dotacja.
Wojew6dzkjego Funduszu Ochony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Olszrynie w wysokosci do 85
%o koszt6w kwalifikowanych przedsi?wzi9ci4 nie przekraczajqce
30qzL4L tone unicsrkodtiwionvch
94p990t zawi€rajqcych azbest, w prz'?adku Beneficjenr6w wymienionych w punkcie 3b, nie wiF€j
niz 200.000,0021 na j ednego Beneficjenta w danym roku kalendarzowrn - dolacja.
*kladu wksnego wlasciciela nieruchomojci, na k6rej maje by6 \rykonywane prace przewidziane
dofinansowaniem - l5 % koszt6v kwalifikowanych przedsiguiecia.
:t. ivlso!9s! wkladu wlanego mo2e ulec zmianie. u przypadku zrniany w)sotoki dofinansowania prlez
Wojewodzia Fundusz Ochron) Srodoqiska i Co.podarki Wodnej w Otszrynie.

2)

3)

6. Do

wyficz€nia kosztdw kwalifikowanych dofinansowania n tezy ptzyj4a nasrlpujqce zalozenia: im,

powierzchni

7.

pll

azbestowo

-

cementowych wazy 13 kg (0,013 Mg).

Dofinansow"nie ob€jnuje jednorazowe pokrycie koszt6w wykonania uslugi potegajqcej
|

na:

) d€montazu, transporcie i unieszkodliwianiu *yrob6w zawieraj4cych azb€st,

lub
2) transporcie i unieszkodliwiariu zdemontowanych wczeeniej wyrob6w zawiemjqcych uDesr,
p,rzy-zalo2enfu, 2e cmina Rybno pozyska na ten cel dofinansowanie z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska.i Cospodarki Wodnej w Olszrynie (dla podmiot6w wskazanych w g I ust. 3 Zarz4dzenia). W razi€

nieuzvskrria dolrcii z WFOSiCW w Otsztvni€ propram nie bedzie reatizowanv. Zaaanie reatizowane
bgdzie po pozltywnym rozpatrzeniu lvniosku cminy Rybno o dotacjg
Wq-odiiie-go Funduszu Ochrony
Srodowiska i Cospoda*j Wodnej w Olsztynie.
8. Dofinansowanie przysluguje osobom majecym tytul pmwny do nieruchomojci zlokalizoMDeJ m rcrenrc
eminy Ryho, na kt6r€j znajdujq sil $yroby zawieBjqce azbest.
9.. Pomoc nie przewiduje zwrotu koszt6w poniesionych przez podrnioty wlmienione w g
ust. 3, kt6re
zdemomowaly wyroby zawi€raj4ce azbesr i przekazaly do unieszkodliwienia na skladowisko odpad6w.
10. Warunkien koniecmym do ubiegania si9 o dofinansowanie zadania okrellonego w ust. I jesr przedlozenie w
U-rzedzie Gniny Rybno informacji o wlrobach zawierajqcych azbest i miejscu ich *ykorzysrywania zgodnie z g
l0 rozporzqdz€nia Minisrra cospodarki, pracy i potiryki Spolecznej z dnia grudnia'2olOr. sprawi€
wymagaf w zakresie wykorzystywania wyrob6w zawierajqcych azbest onz *ykorzysry,wania i oczyszczania
instalacji lub urzqdzen, w kt6rych byly lub sq wykorzystywane wyroby zawieralqce azbeit
1Oz. U. ZOt tr. Nr e,

-

I

lj

Doz.

3l)-

;

i

odpady zawierajqce azbest b9d4 usuwane przez \ ykonawca rrylonionego prze z Cminp Rybno z
uwzgl9dnieniem przepis6w ustawy o zam6wieniach publicznych, z ld6rym Cmina Rybno za$rze stoso\.vnq
umowi. Wykonanie uslugi naslqpi w t€rmini€: d9:;lgJlzciEig2qlg! Dokladny termin wykonania uslugi ustala
wlasciciel z Wykonawc4.
12. l. Podmiol ubiegaj4cy sil o dofinansowanie przedsi9wzigcia okredlonego w $ I ust. I zobowi4zany jest w
11. Wyroby

reminie do dniagelgql?q!& dozyc:
l) wniosek zgodnie ze wzorem stanowiecym za lQcznik nr I do niniejszego Zarzqdzenia,
2) podpisan4 deklaracj9 w zakresi€ wsp6lfinansowania zadania w wysokotui l5 %, zalqcz

n

k
2 do
Z,arzadzfni^.
3) dokument potwierdzajqcy q/tul wlasnosci - akbalny rApis z rejestru grunt6w i budlnk6q
4) napg lokalizujqc4 obiekt budowlany,
5) kopil zgloszenia rob6t budowlanych do Swosty Dzialdowskiego, kopiF polwierdzenia o nie wniesieniu
sprzeciwu lub oswiadczenie wnioskodawcy (zrlqcznik nr 9), i2 w ciqgu
dni od doszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych Starcsta Dzialdowski nie wnidsl sprzeciwu lub kopiF decyzji o pozwoleniu na

2l

budowt wymaganej w przypadku rozbi6rki lub zmiany wyglqdu obiektu zgodnie z przepisami pnwa
budowlan€go (naba o$atecznie dostarczyd po poz',tywnej weryfikacji wniosku, a przed podpisaniem umowy z
Cmina):
6) informacjf o wtrobach zawierajqcych azbest, wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 3 do Zarz4dzenia,
7) oceng stanu mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyroMw zawieraj4cych azbest, wedlug wzoru

i

n.4 do Zafi|dzeni\
8) oswiadczenie o wyazeniu zgody na przetwaranie danych osobowych, wedlug wzoru
z lqcztrik nr 5 do Zarzqdzenia,
stanowiqcego zafqcznik

stanowiecego

9) oswiadczenie o odpowiedzialnosci kam€j, wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 6 do Zarzqdzenia,
l0 ) informacj€ wynikaj4c4 z rozporzqdzenia Rady Ministrdw z dnia I I czerwca 2010r. w spmwie informacji
skladanych prz€z podmioty ubiegajqce si? o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie (Dz. U. z 2010rNr 12l, poz. 810) w przypadku okreslonym w $ 3 ust. 2.
infornacje wlnikaj4c4 z rozporT4Azenia Rady Ministr6w z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zak€su
informacji prz€dstawianych przez podniot ubiegajecy sit o pomoc de minimis (Dz. U- z 2010r. Nr 53, poz.
3l l) w przwadku okreilonym w S 3 ust. 3.

ll)

l2) Oswiadczenie wspon lafticiela - zslecnik nr

10.

2. Dokumenty, o kt6rych mowa w ust. | 2 pkt I nalezy zlozyd w siedzibie Urzgdu Gminy Rybno przy ul.
Lubawskiej 15, 13 220 R)bno - pok6j nr I I, Seketariat, pi9tro IL

3. Rozpatrywane bfd4 wnioski konpletne i zlozone na formularzach stanowiecych zalqczniki nr l-I0 do
ni^iejszego Z\zqdzeniL W przypadku kserokopii dokument6w wymagane jest przedlozeni€ do wglqdu
oryginalu dokument6w, dla stwierdzenia zgodnodci kserokopii z oryginalem. Wnioski niekompletne i zlozone po
lerminie nie bgdq rozpairywane.
4. Zlozenie \lniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania.
5. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o poz)1).wnej weryf*acji wnioskn lub o odmowie
udzielenia dofinansowania. Podmiotowi ubiegajqcemu sil o dofinansowanie, ktdremu po rozpatrzeniu wniosku
odm6wiono jego udzielenia, nie przystuguje z t€go t,,tuhl rcszczenie.
$ 2. L W pzt"adku ograniczonej wysokosci Srodk6w finansowych przydzielonych na realizacje rych zada6
przez Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska iCospodarki Wodnej w Olszryni€,
kolejnosci
dofinansowania bQdzie decydowala data zlozenia wniosku o dofinansowani€.
2. Liczba zrealizowanycb wniosk6w uzalezniona jest od wysokosci dofinansowania przyzranej na realizacj?
przedsigwzi9cia przez Wojew6dzki FunduszOchrony Srodowiska iCospodarki Wodnej w Olszlyorc.
3. Wnioski niezealizowane w danym roku z powodu braku Srodk6w finansowych bgdq mogly bya realizowane

o

4. Po uzyskaniu przez Cmin9 Rybno

dofmansowania z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Cospodarki Wodnej w Olsdynie, zostanie zawafa umowa pomildzy Cminq Rybno a beneficjentami, kt6rych
wnioski zostaly rozpatrzone pozytywnie na udzi€lenie dofinarsowania.
5. Dol'nansowanie, o kt6rym mowa w $ I ust.l, moze obejmowae r6wnie2 zbieranie i transport na skladowisko
odpad6w niebezpiecznych wyrob6w i odpad6w zawierajqcych azbesl wczesniej zdemontowanych z obiektu
budowlanego i magazlnowanych na terenie nieruchomoki orz ich unieszkodliwianie na takim skladowisku
pod wannkiem, ze zostaly wykazane w przeprowadzonej inwedaryzacji $yrob6w zawiemjqcych azbest.
$ 3. L Gmina Rybno zastrzega sobie prawo kontroli przez osoby upowarrione, przedsipwzi9cia objgrego
dofinansowaniem na kardym etapie jego realizacji.

2. W przypadkach udzielenia dofinansowania na usunieci€ *yrob6w zawieraj4cych azbest z obiekt6w
zwiEzAnych z prowadzon4 dzialalnosci4 rclnicz4, ptzyznana pomoc jest pomoc? de minimis w seklorze
produkcji rolnej, udzielanq zgodni€ z rozporzqdzEniem Komisji (UE) Nr 14082013 z dnia 18.12.2013r. w
sprawie zas@sowania art. 107 i 108 Trakatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de
minimis w s€kto.ze rohym(Dz.Urz.L3s2 z 24.t2.20t3r.t.

3.

w

pr4?adku udzielenia dofinansowania na usunigcie wyrob6w zawieraj4cych azbest z obiekt6w

$l ust. 3 pkt. B prryznana pomocjest pomoc4 de minimis, udzielana
zgodnie zrozporz4dnniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie zastopowania an. I07 i
108 Trdkatu o tunkcjonowaniu Unii Euopejskiej do ponocy de minimis (Dz. Utz. L352 z 24.12.20\3r.).
$ 4. Zarz4dzenie podlega ogloszeniu w spos6b zwyczajowo przyjtty:
natablicach ogloszef Urzpdu Cminy,
w Biuletynie Informacji Publicnej Urzedu Cminy Rybno.

nale24cych do podmiot6w wskazanych w

l)
2)

S 5. Tmci moc Zae4dzenie

Nr 82011 z ilnia 19 stycznia 2017r. w spmwie

demontazu, transportu i unieszkodliwiania wyrob6w zawieraj4cych

^zbest

zasad dofinansowania koszt6w
z terenu gminy Rybno na rok 2017-

,xchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu w spos6b zwyczajowo przyjgty.
S 6. Z.atz4d"Enie

esrzynowsKr
'/1

mlnv (vbno

do

z.honik nr I
Z.rr{d4dr Nr l/2018
W6jli Gniiy Rtbn.
z

dni.05.01,?0lEi

Rybno, dnia

lmig i nazwisko/nazwa:

Adres zamieszkaDia:

Telefion

NIP

Wdjt Gminy Rybno
ul.

Lubrwsk!

15

13-220 Rvbno

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE USUNIECIA AZBESTU I WYROBOW ZAWIERA.'ACYCH
AZBEST Z TERXNU GMINY RYBO

Wnioskodawca:

1.

Irni9 i nazwisko/nazwa: ..............................

A&es zamieszkania:
(kod pocdo*y, nazw! micjs.owosci, ulici, nr domu, nr lokalu)

Telefon: ....................................................e-mail:.........................

Tytul prawny do nieruchomosci:
wladcicieVwsp6hrlasciciel/uzltkowanie wieczyste/najerll/uzyczenie/inny*............................

2. Miejsce planowanego usunigcia wyrobdw zawierajqcych azbest:

Adres nieruchomoSci
(m l16Ej asld przcFowadzony lub bidzic ptuprowldzony d.montaz sy.ob6q aPi€Bjqcych

ub60

Nr obrgbu i nr dzialki ewidencyjnej
3. Rodzaj obiektu, z ktdrego
tup.

btdq usuwane wyroby zawieraj4ce azbest

i;d,;;i';;:;i;. b'a;;;;;;;;;;;;; i.;,

publicmei,

N/ob

.@ma.lzone N tereaie

"teruchono!.i

;p

;;;. #i. )i.i, *.'t.

bud

nket'tno

Eosp.

attz,a b'a u'tee.

itp.)

4. Rodzaj wyrob6w zawieraj4cych azbest:
cementowe stosowane w budownictwi€
a) plt'ty faliste
^zbestowo
b) plyty azbestowo - cementowe plaskie stosowaae w budownictwie
c) inne. jakie?...........

5. 11056 wyrob6w zrwieraj{cych azbest, kt6re zost.n4 unieszkodliwionei tor. *r,ob6e
ubesttujth Mb, o*teilii (2nie44) z notlivie Mjviek zq .1o*la.tno!ciq. Dla el6v obll.*ntowrth tule, przrjqt, ae eaen*M vaga
Ll pok'r.ia dach4weo 2 plrtr ub.stNo - cen.nowj vyr6i 13 he (0,013 Ms, v pzlpodtol poniatu pow ttLh@Nh tuL,
Lp.

Rodzaj rvyrob6w zawiersjqcych azbest

I

Ph4y etemitowe faliste
Plyty etemitowe Dlaskie

2

Ilola w

Iloid w mb

Ilosd w Mg
(tonach)

Okladziny Scian
4
Elemenfy zabudowy balkon6w, ogrodzei itp.
5
Rury azbestowo-astneltowe
6
Inne (poda6 iakie)
Razem:
iloSd
6. Planowana
wyrob6w zawierajqcych azbest, kt6re zostan{ unieszkodliwione wg
irddl.a ich chodzenia
Zrddlo pochodzenia *yrob6w
Lp.
Ilo3d w m'
I1056w mb
Iloid w Mg
(tonach)
zawieraiacvch azbest
3

i inne elernenty

I

Pokrycia dachowe

2

budowlane zawierajqce azbest planowane
do demontai i unieszkodliwienia z
obiekt6w naleiacvch do os6b fizvcznvch
Materialy budowlane zawieraj4ce azbest
zg.omadzone na dzialkach gruntowych
nalezacych do os6b fizvcznvch
Razem:

7. Miejsce tymczasowego magazynowania,/zalegania wyrobdw zawieraj4cych azbest
terenie nieruchomosci
termin realizacji zadania od dnia ....................2018r. do dnia ..................2018r.
(M. do 30 \rreinia 2018r.)
9. Okreslenie zakresu pomocy*:
a) wnioskujg o pomoc w pelnyrn zakesie - demontai, transport i unieszkodliwianie
odpad6w zawieraj qcych azbest:
b) wnioskujQ o pomoc w zakresie transportu i unieszkodliwianis zdemontowanych
odpaddw zawieraj4cych azbest zgromadzonych/zalegaj4cych na mojej posesji.
8. Planowsny

10. Oswiadczam, zE z,pozlalffiiJem si9 z keSci4 Zart4Aania Nt l/2018 W6jla Gminy Rybno
z dnia 05.01.2018r. w sprawie ?asad dofinansowania kosa6w demontazu, tmnsportu
i

unieszkodliwienia wyrob6w ?awieraj4cych azbest z obiekt6w budowlanych z terenu Gminy Rybno na rok

2018.

Oswiadczam, iz zostalem poinformowany, ze:

l)

2,

Warunkiem realizacji przez Gming Rybno zadania zwiqzanego z usuwaniem azbestu i ryrob6w zwierajgcych
azbestjest uzyskani€ dofinansowania z WFOSiGW w Olsztynie na $niosek zlozony pftz w6jta Cminy Rybno.
zan^i. Niqwe z nsuwoiem vyrobdw zrwiem.iqcych azbest z terenu sminy Rybno ni€ obojmujc zakupt i

wykoeia

3l

nowego

poklycia

Kwota dofinansowdia przcdsigwzipcia rynosi do 85 %jeso kost6w kmlifiko*alnych lecz nie
za I Mg (tonf) unieszkodli*ionych lub zabupiazonych odpad6w uwiemj4cych azbest.

witej

niz 300 zl

.podlESlra q{dc'we

Cztt€lny podpt

Wrinlo{bwcy

Zalacznikil

1.

Dokument potwierdzajqcy tytul prawny do budynku/dzialki: (akhralnv wvpis
aktualny v'ypis nozna uzyskat w Sta,ostuie Powiaro$yn * Dzioldou)ie

z reiestru qrunl6w i

b\d\nk6\r\

- w przypadku budynk6w b9d4€ych przedmiorem wsp6twlasnosci zgodr wszystkich wsp6lwlascicieli

zwitanych z usu*aniem odpad6w ni€b€zpi€cznych awierajqcych azbesi,
do wysttpowania w imieniu wszystkich wsp6hi/lalcicieli i do
unowy z Cmin4 Rybno - Zel4!Z!EjL!0;

nN wykonanie prac

upowaznienie dla wnioskodawcy
podpisania

- w przypadku

posiadania imego t

lulu prawnego, niz wla5no56, do wniosku nalezy

zgod? wlalciciela nieruchonos.i. W przfpadku budynku do kt6rego prawo wlasnoSci posiada
nalezy dot4czya zgodg wszrstkich wsp6lwlajcicieli na realizjajg zadaniai

dolqczy6

kilka

os6b,

- w przypadku altan w rodzinnych ogrodach dzialkowych - potwierdzenie zarzgdu ogrodu dzialkowego,
2e wnioskodawcajest u44kownikiem dziatki i wlascicielem polozonej na niej altany.

2. ZalE znik Ctaficzny z zzzraczonq lokalizacjq obiektu budowlanego, z Ll6rego usuwany b?dzie azb€st (kopia
aktualnej mapy ewid€flcinej lub sttacyjno wysokosciowej) - napg /o cel6w opiniodawc4ch no2na uztskot
w Starostv)ie Pou)iatovym \.) Dzialdowie.
3. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowdlub kopia zgloszenia rozpoczgcia rob6t budowlanych nie
wymagaj4cych pozwolenia na budowg do Staroslwa Powiatowego omz kopia potwierdzenia o nie w esieniu
sprzeci\ru lub oSwiadczenie wnioskodawcy (z{lacznik nr 9 do Zarzfudzefia), iz w ci4gu 2 I dni od zgloszenia
zaniaru wykonania roMt budowlanych Starosta Dzialdowski nie wni6sl sprzeciwu - w przypadku demontazu
*yrob6w zawi€mjqcych azbest (nalezy ostatecznie dostarczy6 po pozltl"nej w€ryfikacji wniosku, a przed
podpisaniem umowy z Cminq);
4. Deklaracja w zakesie wsp6lfinansowania zadania w wysokosci l5% - ZL!4SZ!iLN!Z do Zan4dzenia;
5. Informacja o *yrobach zawieraj4cych azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie z zalqcznikiem Nr3do
rozporz4dzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagan w zakr$ie wykorzystywania
wyrob6w zawierajecych azbest omz $ykorrystywania i oczyszczania instalacji lub urz4dz€6, w kt6rych byly lub
sq wykorzystywane wyroby 2awieraj4ce azbest (Dz. U. z 201h Nr 8, poz. 3l), ZalgE4lLNil do Zan4dzenia;
6. Ocena stanu i mozliwosci b€zpiecaego uzlkowania wyrob6w zawierajqcych azkst, o kt6rej mowa w
ro?orzqdzeniu Minist-a Cospodarki, Pracy i Polityki Spolecarej z dnia 2 la,{ietnia 2004r. w sprawie sposob6w i
warunk6w bezpiecme8o uzltkowania i usuwania w)rcb6w zawierajecych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz
649), unienionego rozporz4dzeniem Ministra cospoda*i z dnia 5 sierpnia 2010r. anieniajqce rozporzqdzenie w
spmwie sposoMw i warunk6w bezpjecaego uz),tkowania i usuwania wyrob6w zawierajqcych azb€st (Dz. U. z
2010r. Nr 162, poz. 1089) - zrlscrtrik Nr 4 do Z€rz4dzenia - !tp9bi![!!9_]g-!IzrugdB!_d949!gg!gq
demontaZu rzbestu:
T.OSwiadczenie o wymz€niu zgody na przetwarzanie danych osobowych - zalacznik Nr 5 do Zarz4dzenia:,
S.Oswiadczenie o odpowiedzialnolci kamej - zalacznik Nr 6 do Zatz4dzenia;
9. Oswiadczenie o posiadanilr,hie posiadaniu gospodarstwa rolnego/prowadzenivnie prowadzeniui dzialalnosci
gospodarczej - zslacznik Nr 7 do ZatT4dzeni^;
10. OSwiadczenie, ze dotacja stanowihie stanowi. pomoc publicn4 de minimis / de minirnis w rolnictwie*, o
kt6rcj mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postgpowaniu w spmwach dotyczqcych ponocy publicaej
@2.U. z 20 16r poz. I 808 z p6'l. an.) - z4lclZdBIL! do Tarz4dzEni^i

ll.

W przyFdku podmiot6w prowad"4cych dzirlalnosa gospodarcz? - dodntkowo:
a) kopie wsryslkich z.Jwiadczeri o pomocy de minimis, jakie przedsi9biorca uzyskal w roku, w kt6rym ubiega
sig o pomoc 062 w ci4gu dw6ch poprzedzajqcych go lat, albo oswiadczenie o wielkosci pomocy de minimis
otrzlmanej w tym okrcsie, albo olwiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacjl niezb9dne do udzielenia pomocy, wedlug wzoru okftSlonego w rozporz4dzeniu Rady Ministr6w z
dnia 29.03.2010r. w sprawie z{kresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj4cy si9 o pomoc de
minirnis ( Dz.U. z 2010r. Nt 53, poz.31t z p62n.zm.,
12. W przypodku rolnlkdw- dodatkowo:
a) kopie wszystkich zaswiadczei o pomocy de minimis w rotnictwie, jakie przedsi?biorca uzyskal w roku, w
k6rym ubi€ga sii o pomoc oraz w ciqgu dw6ch poprzedzajecych go lat, albo oswiadczenie o wielkosci pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oswiadczenie o nieotrzlmaniu takiej pomocy w tym okesie;
b) informacje ni€zbfdnq do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, wedfug wzoru oke6lonego w
rozporz4dzEni\t Rady Ministr6w z dnia 11.06.2010r. w sprawie infornacji skladanych przaz podmioty
ubiegajqce si9 pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie ( DzU. Nr l2l, poz 810).
11.Ime........... ..
+

podkeslid wlaiciwe

uwasi sminy przyjmujacej wniosek:

Z.llcznik Nr

doantdznh

2

Nr r/20rE

W6llt Cntnt Rybm
2

dnla 05.0r.201Er.

......................................, dnia

(imic i nazwisko wla&jcieltwspCnwla{cicieli)

Urz4d Grniny Rybno
Ul. Lubawska 15
13

-

220 Rybno

DEKLARACJA

W zwi4zkn zs zlornnym przez Gmin9 Rybno do Wojew6dzkiego Funduszu Ocbrcny Srodowiska i Gospodarki
wodnej w Olsdynie wnioskiem o dofioansowanie przedsigwzigcia polegaj4cego na Usuwaniu wvoMw
zawierajqcych azbest

z tercnu Grniny Rybno, zgfaszam ched uczeshicwa w powlzszym przedsiewzilciu i

deklarujg finansory udzial wlasny

w wysokosci 15 % kosa6w

demontazu, transportu

i

unieszkodli\tiaia

wyrob6w zawieraj4cych azb€st bgdqcych nojq wlasnoicie.
Jednoczesnie deklaruj€, 2e do dnia $?aaczonego umowa z.wart4 rnigdzy mnq a Gmina Rybno dokonarn r+datv

w wysokosci co najmniej

15 %

wartoici calolci przedsi?wzigcia na rachunek bankowy Urztdu Gminv Rvbno

lub w kasie Urzgdu. Podstaw4 \ayliczenia koszt6w usunigcia wyrob6w zawiemjqcych azb€st bgdzie protok6l
obmian oraz cena jednostkowa uzyskana w drodze przelargdzap)'tania ofe(owego.

W

prrypadku aniany decyzji

o

moim uczestnictwie

w tym

programie zobowiezuje si9 niezwlocznie

poinformowaf o tym fakcie pisemnie Urzqd Gminy Rybno.
Dofinansowanie nie ob€jmu.je koszt6w i wykonania nowego pokrycia dachu!
Zlozenie deklardcji die jest jednoaaczne z przyananiem dofinansowani4 gdyz realizacja progr.mu uzaleariona
jesr od otrrymania wnioskowanej dotacji z WFOSICW w Olsztynie.

(tsdri

;dcLrrrq6M.*icitli iidrbeD

Zalecznik Nr 3
do Zarz{dz€trir Nr 1n018
w6jtr Gnlny Rybno
z dnis 05.01.2018r.
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERA.JACYCH AZBESTI)
1.

Nazwa miejsca/urzedzenia/instalacji, adres?):

2.

VvykorzystujEcy wyroby zawierajqce azbesl

-

imie I nazwsko lub nazwa i adres:

3.
5.
6.
7.
8.
9.

zaznaczenie miejsca wyslgpowania wyrob6ws):

10. Pzewidywany terman usuniecia wyrob6w: ..........
11. llosd usuniQtych wyrob6w zawierajqcych azbest przekazanych do unieszkodliwienia"':...

(podpis)

oat.l
Za wyrOb u wieEjacr azb€st uznaj€ s,9 brdy $tdb
a" Adres raxlymeso m€jsca wyslepowania azbeslu

mieiscorca4. ulica.

num

zeierqqcy w.g@o 0.1

% lub

wieej azbeslu

nalety uape|niC w nastgpuiqctm formacier wojowddzlrc' powial,gmina

ni€ruchomosd

t'Na62y podac rcdz.j zabudowy budynek miesrrahy, budynok gospoda.czy, budynek premt€lowy, budynek ni*:l€lno_
1)

Nale2y podaC numer dzialki ewidencrjrej i numer obrebu e{ilencyjnego rdktycbego mieisca wysQpowania azbeslu
"' Pzy ok€6laniu rcdzaju wyobu zawiedqc€go azbesl nalezy slosowaC nastgpujqcq klasyr&acj9:
- plyly azbestM-ementolve plaskie slosowane w budoMiclwi€,
- priy falble a?beslowGcem€ntowe slowan€ w budoMictwie,

-

-

rury i zhcza

azbesto@@menlore,

ru.y lzhc?a azbestom-.€menlore pozoslawione w ziemi,
izolaqo nai.ysk(M grcdkami zawierajacymi w smim skladzie azbesl,
wyroby ct6m€ azt€stowo-kauczukde,
pzQdza spedalna, w lym vrr6kna azbeslM obrobione,
szczoliwa 6zbostow€,
tagny lkane i plecion6, enury lsznu.ki,
wyroby azbesi@kauczukolt/€, z wyjqlki€m wy.obow c€rnlch,

arcsi zabe2pidone (dogi ulrardzone odpadami zawierajqcymi azbesl pded rei!4iem w zyde uslawy z dnia 19 czoe€ 1997
r, o zakan6 sbsoFnia wyrob6w zawied{yct' azbest, po lif,.ryttr zabezpi:czeniu pPed emisie $i6kien a2besti),
-drcgi utwa.dzone odpadami z?wieBjqclmi azbest pzed E gciem w 2ycie uslawy z dnia 19 czeru/ca 1997 r' o zakazje
stososEnia wy.obow zawi66jqqch azbesl al6 nieab€zpieczone lrwale pued emisjQ wl6ki€n aznostu,
.rnne wyroby zawieEjac6 azb€sl. oddzElnE ni€wynien'one, wlym papier i leklutai podaCjakie
^
6'
rlo{c wyrobdw awiersjqcych azbesl nalo2y podac w jednoslkach lracclwych dla danogo wyrcbu (kg, m', m', m b., km)
r)wedtus
slanu i moriwoso bezpiedeso uAy'koMnia wyrcb6w zawietaiqclch a4esf okre6lonej w zaheniku ff I do
"Oceny
rczpoaqdzenia Minblra Gospodarki. Prac] i PdMi Spohcznej z dnia 2 kwietnia 2004 .. w sp€wie sposob6w i w.runkow
b€zpi€czmso ua^kManh i us@anb wyrobow zawksjqctch a2b$l (Dz. U. Nr 71 , poz. 649 o@ z 2010 ..Nr 162. poz. 1089).
!)Ni€ doryczy os6b fizycznych niebedqcydr pzedshbior€mi. Natet podac nazMr! i numer dok@entu o.az dale iego Btatniej
aktualizaql, w kttrrm zoslat oaaczone mlejse lysqpNania wyrobOw zawieajqcych azbest, w szdeg6lnogci planu
sytuacyjneso lerenu inshlacli lub uzqdzenla zawierajqcego azb8l, dokumentacji tschn|caei.

-

^

Zalacznik Nr 4
Nr l/2018
w6it, Gminy Rybno
z dnis 05,01.2018r.

do zrrz4dzeni.

OCENA
stanu i moiliwo5ci bezpieczlego uZytkowania wyrob6w zawieraj{cych azbest
Nazwa miejsca/obiektry'urz4dzenia budowlanego/instalacji przemyslowej:

Adres miejsca/obiektu/urzqdzenia budowlanego/instalacji przemyslowej:

Rodzaj zabudowy'':.....
Numer dzialki ewidenoyjnej2):
Numer obr9bu ewrdencyJnego': ......................
Naz wa, rodzaj wyrobur):

Ilo6i wyrob6w"': .........
Data sporzqdzenia poprzedniej oceny5): ...............

Crupa/

nf
I

I

Rodzaj i stan wyrobu

Punkty

Ocen!

2

3

4

I

lDos6b zastosowania azbestu
)owierzchnia ookMa masa natryskow4 z azbestem (torkrct)

2

f vnk zawi€raiacy azbest

3

4

(cigar obi. < | 000 kglm'
^zbestem
)ozostale w"vrobv 7 azbestem (np. pokrvcia dachowe, elewacyine)

II

Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

5

)u2e uszkodzenia oowierzchni, naruszona struktura d6kien
,,liewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, zalarnania), naruszonz
itruktura wl6kien
Ichh struktura pl6kien prry braku warstwy zabezpieczajqcej lubjej du2ycl
rb!'tkach
Wa6twa zabezpieczaiaca bez uszkodzef

6
7

8

|lI
9

l0

lt

t2
l3

IV
I4
l5
I6
t'7

,ekl,ie

plw

izolacyine z

30
30
25

l0
60
30

0

\,Io2liwo56 uszkodzenia powieruchni wyrobu z azbestem
Wvr6b iest przedmiotem ia{ichs prac
Wvr6b bezpoSrednio dostgpny (do wysokoSci 2 m)

w\T6b narazonv na uszkodzenia mechaniczne
vr6b nara2onv na wstrzasy idrgania lub czynniki atmosferyczne
lvvr6b nie iest narazony na wplyx'y zewngtrzne
Mi€isce usytuowania wyrobu w stosunku do pomi€szczei uZytkowyc!
alezoosrednio w Domieszczeniu
4a zawieszonvm. nieszczelnym sufitem lub Innym pokryciem
Jy' s\ stemie w!'wielrzania pomieszczenia (kanaty wenb lacyine)
{a zewn4trz obiektu (np. tynk)

30

l0
l0
0

30

20

l8
t9
20

2l
22
24

Elementv obiektu (no. oslonv balkonowe. filarki miedzvokienne)

Za zawieszonyn szczelnym sufitem lub innym pokryciem,

l0
pona(

5

)vloszczelna oowierzchnia lub ooza szczelnvm kanalem wentvlacvinvm

z

pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym o(
)omieszcze6 mieszkalnvch)
Wykorzystanie miejsca/obiektu/urzqdzenie budowlan€go/instalacji
Drzemvslowei
legularne przez dzieci, mlodziez lub sportowc6w
itale lub czgste (np. zamieszkanie, mieisce pracy)
lzasowe (nD. doniki rekeacvine)
lzadkie (nD. strvchv. Diwnice. kom6rki)
\ieuzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie
r'/vlaczone z uzvtkowania obiektv. urzadzenia lub instalacie)

!)ez kontaktu

0

40
30

l5
5

0

SUMA PUNKTOW OCENY

STOPIEI{ PILNOSCI

IIWAGA: W kaidej z piQciu grup arkusza nalezy wskazad co najnmiej jednq pozycjg. Jesli w grupie
zostanie wskaana wiQcej niz jedna pozycj4 sumujqc pr.rnkty z poszczeg6lnych grup, nalezry
uwzglgdni6 tylko pozycjQ o r jwbzEj punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punkt6w
pozwala okeslii stopiei pilnosci:
Stopiei pilnoici I od 120 punkt6w
wymagane pilnie usuni9cie (wymiana na wyr6b bezazbestowy) Iub zabezpieczenie
Stopiei pildo$ci II od 95 do 115 punkt6w
w).magana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopiei pilnoici III do 90 punkt6w
wlamagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniajqcy
(nazwisko i imif)

( miejscowoid,

datr)

Wl^lcicieV Zatz4trca
(podpis)

(adres lub pieczfd z adresem)

objlinienir:
Nalety podac rodzaj abudowy: budynek niezkalny, budynek Cospoddczy, budynek przemyslo*y, inny
podaC numer ob.rbu ewidencyjnego i nuner dzialki ewidencyjnej faktlcaego miejs@ wystlpoeania
r) Pzy okesldiu rod?aju wyrobu awieEj4c€go ubesl nalc2y stosowad natgpuje.q kldyfikacjg;
- ptyty ab€slowo-cementowe plaskio stosowane w budownictwic,
')
:)Nale4

-

eb6tu

pllty faliste zbestowo-cerneoto*e dl. budownictw

zlqca ubeslowo-cemcntowq
- izol&je
Srodkami zawicrejqcymi w swoim skladzie azbesi,
'alryskowe
- s)rcbyci€meMbeslowo-kauczukowe,
- rury i

pudz

sp€cjaln4 w tym wldkna ,zbestowe ob.obione,
- szreliwa ub6tow€,
- taimy tkane iplecione, shury isznurki,
- qroby rb6towckauczukowe, z wyjqtkiem wyrob6* ciemych,

- inDe Nlroby zawie€jqce azbest, oddzielnie niewynienione, w lym papicr i tetdur4 podaejakie.
a)llosc;yrcb6w azb€stowych podana w jednostkach masy (M;) o;; w jednoslkach wtalciwych dta danego wyrobu (m':,
') Nalezy podaa datg prrcprowadz€nia poprzedniej oceny;je3lijest to picrwsza occna nalezy wpisad "picrwsza ocena"

Zalecznik Nr 5
do Zarrqdzenia Nr U2018
W6jta Gminy Rybno
z

d

r

05.01.2018r.

...., dnia................... r.

(imi9 i nazwisko wlaiciciela /wsp6lwlascicieli/nazwa podmiotu)

(adres zaniaszkania/siedziba)

oSwIADczENIE O WYRAZENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

osoBowYcH

Ja, nizej podpisany/a

.........,.,.......................

zamieszkaly
wyrarzam zgodQ

na przetwdzani€ moich danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie pomocy w
usuwaniu wyrob6w zawieraj4cych azbest na terenie Gminy Rybno oraz ich udostgpnianie

fimie,

z kt6r4 Gmina Rybno zawrze umowg na uslugg zbi6rki, transporhr i unieszkodliwiania

odpad6w niebezpiecznych zawierajqcych azbest zgodnie

z

przepisami ustawy

sierpnia I 997r. o ochronie danych osobow ych C.t. Dz. U , z 2016r ., poz. 922).

(podpis wlalciciela/ wsp6lwlalcicieli/osoby upowaznionej)

z dnia

29

Zrlqcznik Nr 6

do Zarzqdzetria Nr l/2018
W6jta Gminy Rybno
z dnia 05.01.2018r.

dnia

.....,,...............

( Wnioskodawca )

OSwiadczenie

Oswiadczam, ze jest mi znana odpowiedzialnosi kama za przedlozenie falsz)ryych lub

stwierdzaj4cych nieprawdq dokument6w albo nierzetelnego oSwiadczenia dotycz4cego

okolicznodci maj4cych istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania

do

usuwania

wyrob6w zawieraj4cych azbest, wynikajqca z ut.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku
Kodeks kamy.

(podpis Wnioskodawcy)

4

.","*,#l"iil,li',3

OSWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA
ROLNEGO/PROWADZENIU/NIE PROWADZENIU*
DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ
Ja nizej podpisany/a

24m,,,........,,,,,,,,,,,,.,.,
legitymuj qoyla siQ dowodem osobistym

oiwiadczam
2e

w

obiekcie,

gospodarczej

z

kt6rego usuwany bgdzie azbest prowad4

nie prowadzg* dzialalnosci

.

Posiadam/nie posiadami gospodarstwo

+

I

rolne o powierzchni u2)'tk6w rolnych

podkesli6 wlaiciwe

(miejscowosd i data)

(podpis skladajqcego oswiadcz€nie)

"--s/

Zal4cznik Nr 8

Nr 1/201E
W6jt. Gminy Rybno

do zarz{dzenia

z dnia 05.01,2018r.

OSWIADCZENIE O
POMOCY DE MINIMIS / DE MINIMIS W ROLNICTWIE
Ja nizej podpisany/a

zam.

legitymujqcy/a sig dowodem osobistym

wydanym przez

oswiadczam.2e
/ de minimis w rolnictwie *, o kt6rej mowa w
ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postQpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej
(Dz.lJ. z 2016r. poz.l808), w zwi4zku z czym skladam / nie skladam* formular/-a informacji
1. dotacja stanowi

/ nie stanowit

pomoc de minimis

przedstawianych przy ubieganiu sig o pomoc de minimis / de minimis w rolnictwier.

2.

w ciqgu bieii4cego roku kalendarzowego oraz dw6ch poprzedzaj4cych go lat kalendarzowych:

1)

otrzymalem pomoc

de minimis / de minimis w rolnictwie* w lQcmej
zt co stanowi r6wnowartosd

2/ nie otrzymalem pomocy de minimis/ de minimis w rolnictwie*.

* podkresli6 wla.Sciwe

lmiejscowo3i i data)

(podpis skladajqcego o5wiadczenie)

kwocie

Zal4cznik Nr 9
do Zarz4dzenia
Nr l/2018
W6jta Gminy

Rybro
z dnia 05.01.2018r.

(inil

i n&wisko wlalci€iela/Rspolwlaicicieli/nwapodniotu)

(adres zamieszkania/siedziba)

OSWIADCZENIE

Ja, nizej

podpisany/a.

...................2amies2ka1y...........................

.....................o3wiadc2am, i2w cl4gu2l dni od dnia zgloszenia zamiaru wykonania rob6t
Starosta Dzialdowski nie wni6sl sprzeciwu do zgloszenia z dnia

.,.............................

r.

dotycz4cego zaniaru wymiany pokycia dachowego z etemitu na

wmiejscowodci......

...,dzialkanr.................,obrgbgeodezyjnynr

Oodpis wlasciciela/wsp6+wlascicieli/osoby upowaznionej)

Zal4cznik Nr l0
do Zarzqdzenia

Nr 1/2018
W6jta Gminy
Rybno
z dnia 05.01.2018r.

W6jt Cminy Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
Ja ni2ej podpisany/a

legitymuj 4cyla sig dowodem osobistyn

wydanym przez

wyraiam

zgodQ na wykonani€

prac zwiqzsnych z usuwani€m odpad6w niebezpiecznych

zawi€raj4cych azbest z terenu Di€ruchomoici stanowiqcej moj4 wsp6}wtasnoS6, poloionej w

Jednocz€snie

upowainiam

. do wystepi€nia

w moim imieniu do zloZenia wniosku o udzielenie pomocy w usuivaniu wyaob6w zswieraj4cych
azb6t i do podpisania umowy z Gtninq Rybno.

(czltelny podpis)

,'.q

