
zarzqdzenie Nrf!.4.n0
Burm istrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

zdnia2 grudnia 2020 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacii projektu uchwaly w sprawie zmiany
uchwaly Rady Miejskiej w Czemionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia
28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad itrybu udzielania dotacji celowej
dla os6b fizycznych na refundacjg koszt6w inwestycji z zakresu ochrony

Srodowiska i gospodarki wodnej ze Srodk6w budietu gminy
(Dz. Un.Woi. Slz2O17, po2.3008 zp62n.zm.l

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(t.j. Dz. U. z2O2O r. poz.713 zp62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly Nr lX/138/15
z'dnia 26 czet\Nca 2015 r. Rady Miejskiej w czenivionce-Leszczynach w sprawie
okre6lenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnosci po2ytku

publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 t. poz. 1057 z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji
(Dz.Urz. Woj. Slqskiego 22015r., po2.3888).

zarzqdzam, co nastqpuie :

s1

1. Pzeprowadzi6 konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaty Rady

Miejskiej w czerwionce - Leszczynach w sprawie zmiany uchwaly Rady,Miejskiej

w [zerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie zasad itrybu udzielania dotacji celowej dla os6b fizycznych na refundacjq

koszt6w inwestycji z zakresu ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej ze 6rodk6w

bud2etu gminy (Dz. Urz. Woj. St zZOll , poz. 3008 z po2n' zm.).

2. Ustali6 teimin przeprowadzenia konsultacji od 03.12.2020 t- do 10.12.2020 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udziafu w konsultacjach sq organizacje pozazqdowe

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r'

o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. u.22020 t. poz. 1057

zp62n. zm.).
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zgtaszab:

1) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wptywu do Uzgdu Gminy i Miasta),

2) poctq elektron icznq na ad res e-mai I : zko.os@czerwion ka-leszczy ny.pl

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324311 760
4) w przypadku zgloszenia wniosku przez minimum lrzy organizacje pozarzqdowe

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje mogq miec
formq bezpoSredniego, otwartego spotkania dotyczqcego pzedmiotowej
tematyki.

5. Udzielanie wyjasnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu

BURMISTRZ
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uchwaly nalezy do kompetencji Naczelnika lAfdziafu Zazqdzania Kryzysowego
i Ochrony Srodowiska.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6re.1 mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zal4cznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Niepzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjg pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1 pkt 1.

s3

'1. Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 't Burmistz zalqczy wlasne stanowisko
odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu Gminy
i Miasta w Czenrvionce-Leszczynach.

s4

\A&konanie Zarz4dzenia powiezam Naczelnikowi hfodzialu Zazqdzania
Kryzysowego i Ochrony Srodowiska.

ss

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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ProieK

z dnia 2 gIudnia 2020 t
Zatwierdzony ptzez ......

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwaly Rady ttieiskiej w czerwionce-Leszcrynach Nr xxxvl393l17 z dnia

28 kwietnia 2017 r6ku w spiawie iasad i trybu udzielania dotacji celowej dla os6b firycznych na

refirndaciq koszt6w inwestycji z zakresu ochrory 5rodowiska i gosPodarki wodnei ze Srodk6w budictu

Smiiry (Oz. Urz' Woj. 5l z 20tt ' 
poz. 3008 z p6in' zm')

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o.samorzqdzie

ominnvm (t.i. Oz.U. z ?O2O t., poz.713zp62n. zm.) w zwiTku zarl 403 ust 2' 4 pkt' 1 lit a i lit c'

i.i. i ir"t 'sl *.*iarxiiia aboa ust. 1 pkt 2, 8, g,21 i22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r' Prawo ochronv

Srodowiska (t.i. Dz.U. z 2020 t., poz- 1219 z po2n. zm.)

UCHWALA NR

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach
uchwala, co nastePuj6:

s1.

1. W uchwale Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach NI xxxv/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 toku

* 
"pi"*i" 

1"""4 itryfiu uazieta'nra dotacji cetowel dli oso_b.fizycznych na refundaQq. kosztow inwestycji

z zakresu ochrony Srodowisr" iio.p"a"ii ,roJn"j ." Srodkow'budzetu gminy (Dz. Uz. Woj. Sl zzoll,
poz. 3OOB z p62n. zm.) wprowadza si? nastepujqce zmiany:

'l ) tytul uchwaly otrzymu.ie brzmienie: "w sprawie zasad i trybu udzielania dotacii celowei na refundacjq
' ioszt6w inwestycjii zjt<resu oinrony srodowiska i gospodarki wodnej ze Srodk6w bud2etu gminy"

2) S I uchwaly otrzymuje bzmienie:

"Ustala si? zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej przeznaczonei na:

1)dofinansowaniekoszt6winwestyciios6bflzycznychzwiqzanychz.demonta2emiunieszkodliwianiem
material6w budowlanych ."*i"7"ii"V"n 

- 
rrUest z UuOynfbw mieszkalnych igospodarczych, zgodnie

z Regulaminem stanowiqcym zalecznik nr 1 do uchwaly,

2) dofinansowanie kosztow inwestycji zwiqzanych z budowq przydomowych- oczyszczalni Sciek6w dla

- oov"t"=rni, scierow uytor[ci 'z gospodarstw domowych' zgodnie z Regulaminem stanowiacym

zalqcznikfi 2 do uchwaly,

3)dofinansowaniekoszt6winwestycjizwiqzanychamgnl?Z:mekologicznych2r6delcieplaiinstalacji-' 
*v[o.rv"trii"v"n oanawiatne zioita energiiw budynkach i tokatach mieszkalnych, zgodnie z Regulaminem

stanowiqcym zatqcznik nr 3 do uchwaly,

4)dofinansowaniekoszt6winwestvciios6bprawnvchnieprowadzqcvchdz-ialalio:9r-qo-:ry93::i.*'*"n'"n
z demonta2em i unieszt<oofiwiai;m matlrial6w budowlanych iawiera.iqcych azbest z budynk6w, zgodnie

z Regulaminem stanowiqcym zalqcznik nr 4 do uchwaly "

2.Pt4imuiesieRegulamin,okt6rymmowawslpkt4zmienianejuchwaly'wbzmieniustanowiacym
zatqcznik do niniejszei uchwaty.

s2.

Vwkonanie uchwaly powieza siQ Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'

s3.

Uchwala wchodzi w zycie Po upfywie l4dni od dnia ogloszen'a w Dzienniku 
"UOo*J,,yE."f**Srqskiego
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Zalqcznlk do uchwaly Nr ....................

Rady Miejskiei w Czenrrrionce-Leszczynach

z dnia 11 grudnia ?020 t.Zalqcznlk

Zalqcznik nr 4 do uchwaly Nr )qXV/393/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia

2017 r.

Regulamin udzielania dotacji dla os6b prawnych nieprowadzqcych dzialalnosci gospodarczej na

realizacjg przedsiQwziQe zwiganych z demontaiem i unieszkodliwianiem material6w budowlanych
zawierajecych azbest z budynk6w

s1.

1. Do otrzymania dofinansowania w formie dotacji uprawnione sq osoby prawne nieprowadzqce

dziatalnosci gospodarczej, bQdqce wlascicielami lub wsp6lwlascicielami budynk6w Polo2onych na terenie

gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

2.W przypadku, gdy nieruchomose, o kt6rej mowa wust.1 jest wtasnosciq kilku osob, z wnioskiem

o udzielenie 
'dotacji vidtepuje jeden wsp6hdasCiciel, pod warunkiem wyra2enia zgody pzez pozostalych

wspohvta6cicieli na realizacie inwestycji objetei wnioskiem i wyp+atQ dotacii'

3. Warunkiem zawarcia umowy dotacii iest brak zaleglosci z\ ulu podatk6w, op+at iinnych nale2nosci

wzglQdem Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

52.

1. Dotiacje, o kt6re, mowa w ninieiszym regulaminie gz.ez aea sie 
.

z demont#em iunieszkodliwianiem material6w budowlanych zawieajqcych

o kt6rych mowa S 1.

2. \rykonanie prac wymienionych w ust. lnaleL^y zlecic przedsiebiorcy, kt6ry wykona ie zgodnie

z obowiazujqcymi pzepisami prawa.

s3.

1. Vwsokose dotacli wynosi 70% udokumentowanych koszt6w kwalifikowanych, iednak nie wiQcej ni2

2.500,00 zl.

2. Koszty kwalifikowane obeimu.lq koszty rob6t zwiq4anych z demonta2em i unieszkodliwianiem material6w

budowlanych zawierajacych azbest.

3. Koszty kwalifikowane nie obeimujq kosa6w spozadzenia dokumentaqi, koszt6w transportu na

sk+adowisko odpad6w otaz fdsa6iv zakupu maierial6w budowlanych i rob6t ariTanych

z zastapieniem material6w zawieraiacych azbest.

4. Koszty kwalifikowane muszq by6 poniesione po dniu zawarcia umowy dotacii' o kt6rei mowa wS

5 ust. 3.

s4.
.1. wnioski o dotacje bede pzyjmowane do 31 pa2dziernika kazdego roku i rozpatrywane wedlug kolejnosci

ich skladania, Oo wyczlrpanii Srod'kow linansowych na ten cel, z zast2ezeniem pzepis6w ust. 5 i$ 9 ust 2

2. W przypadku stwierdzenia brak6w we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupelnienia

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupetnienie brak6w w tym te.minie spowoduje

pozostawienie wniosku bez rczpalzenia.

3. W przypadku wyczerpania Srodk6w finansowych przeznaczonych na dotade.. w danym roku

Utenaarzowyii, wnios1i kt6ie wptyn?ly do Uzedu 
'Gminy 

. i Miasta do 31 ga2dziernika i nie zostaly

zieatizowane w danym roku, rozpairywane beda w nastepnych latiach, wedlug kole,nosci wptywu' przy czym

,"nio"toor*"" .obowiqzany ogoiie na wezwahiedo pzedlozenia zatqcznik6w zawierajqcych aktualne dane.

4. Wnaoski, kt6re wplynety do Urzqdu Gminy iMiasta po 31 pa2dziernika pozostawia siQ bez rozpatzenia,

o czym wnioskodawcy zostana poinformowani pisemnie.

5.W przypadku stwierdzenia, 2e w zawarciu umowy dotacii zachodzi pzeszkoda, o kt6rej mowa ws'l
ust. 3, kt6ra nie zostala usunieta w terminie wyznaczonym w pisemnym wezwaniu, wnios-ek zareieskowany

zostanie na ostatniei pozycii wniosk6w o doticie, kt6re wplynely do Urz?du Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, wedlug stanu na dziei uplywu wy2ei wskazanego terminu'

na roboty aNiqzane
azbest z budynk6w,
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s5.
'1. Ubiega.iqcy sie o dotacje zobowiqzany iest do zlozenia pisemnego wnaosku o udzielenie dotacji- Do

wniosku nale2y dotqczyd:

1) pisemnq zgode wszystkich wspolwta6cicieli nieruchomosci na wykonanie inwestycji iwyptate dotac,i
wnioskodawcy,

2) oswiadczenie dotyczace nieprowadzenia dzialalnosci gospodarczei pzez wnioskodawo?,

3) dokument potwierdzajqcy form? prawne wnioskodawcy, wydany zgodnie z obowiezuiqcymi pzepisami
prawa,

4) statul, ieslijest wymagany obowiqzujqcymi pzepisami prawa.

2. Wnioski podlegajq ocenie pod wzglQdem formalnym i merytorycznym przez pracownik6w lAfdzialu
Zatzad2ania Kryzysowego i Ochrony Srodowiska Uzedu Gminy i Maasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Udzielenie dotacji nast?puie na podstawie umowy zawartei pomiedzy Gminq i Miastem Czerwionka-
Leszczyny a wnioskodawcq.

s6.
Po zakoiczeniu inwestycji, dokonaniu protokolarnego odbioru rob6t, jednak nie p62niej ni2 do

'15 listopada, wnioskodawca sklada pisemne oswiadczenie o wykonaniu zadania oraz nastQpuiace zalaczniki:

1) oryginaly faktur lub rachunk6w wystawionych pzez pzedsiebiorce, potwierdzaiacych poniesione
koszty kwalifikowane wraz ze specyfikacjq poa/valajqce na identyfikacje poszczeg6lnych wydatk6w,

2l oryginal protokolu odbioru koicorvego podpisany przez wnioskodawce iwykonawce rob6t wraz
z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania rob6t z obowiqzujqcymi pzepisami i normami,

3) kserokopie karty pzekazania odpad6w na skladowisko,

4\ oswiadczenie wnioskodawcy o dokonaniu skutecznego zglroszenia rob6t budowlanych lub uzyskaniu
prawomocnej decfzji o pozriroleniu na budowg albo o8wiadczenie wnioskodawcy o braku obowiqzku
dokonanaa zgloszenia lub uzyskania pozwolenia na budowe,

5) kserokopie dokument6w innych niz wymienione w punktach 14 wymaganych przepisami prawa.

s7.
\ ryphta Srodk6' , nastqpi w terminie i w spos6b przewidziany umowq dotacji, po zlr;,zeniu p17.ez

wnioskodawc? kompletu dokument6w, o kt6rych mowa w$ 6, po pzeprowadzeniu gtzez pracownik6w
Urydziatu Zaaadzania Kryzysowego iOchrony Srodowiska Uzedu Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny
oglQdzin zrealizowane.i inwestycii potwierdzonych protoko.lem.

s8.
1.VVz6r\ niosku o udzielenie dotacii, o kt6rym mowa wS 5 ust. I stanowi zatqcznik nr 1do niniejszego

regulaminu.

2. ly'liz6r zgody wszystkich wsp6h,vlascicieli nieruchomosci na wykonanie inwestycji i wyptate dotac,i,
o kt6rej mowa S 5 ust. 1 pkt 1 stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Vv26r oswiadczenia wnioskodawcy o wykonaniu zadania, o kt6rym mowa w S 6 stanowi zalqcz,nik
nr 3 do niniejszego regulaminu.

4. VVz6r protokofu odbioru koncowego rob6t, o kt6rym mowa wS 6 pkt2 stanowi zahcznik nr 4do
ninieiszego regulaminu.

5. OSwiadczenie wnioskodawcy o dokonaniu skutecznego zgloszenia rob6t budowlanych lub
o uzyskaniu prawomocne.i decyzji opoaroleniu na budowe albo oswiadczenie wnioskodawcy
o braku obowiqzku dokonania zgloszenia lub uzyskania pozwolenia na budowe, o kt6rym mowa
w $ 6 pkt 4 stanowi zalqcznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

6. Protokol oglQdzin, o kt6rym mowa w S 7 stanowi zalqcznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

7. Oswiadczenie dotyczqce nieprowadzenia pzez wnioskodawce dzialalnoSci gospodarczej, o kt6rym
mowa w $ 5 ust.l pK 2 stanowi zahcznik nr 7 do ninieiszego regulaminu.

|Il'. O2A57 44}BCEF-447F-BDBA-D367F8&10C7A. projekt Strona 2



se.
1. W uzasadnionych wypadkach losowych lub w wypadku zaistnienia innych okolicznoSci spowodowanych

czynnikami obiektywnymi niezale2nymi od wnioskodawcy, K6rych nie dalo siQ przewidziee w chwili zawarcia

umowy dotacli, Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszc4ny ma prawo odstepstwa od postanowiei
niniejszego regulaminu.

2. W uzasadnionych okolicznosciach, w szczeg6lnosci a,rriqzku z syluacjq finansowq Gminy i Miasta

Czenrrrionka-Leszczyny, Burmistz Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny jest uprawniony do wstzymania
przyjmowania wniosk6w o dotacje w danym roku.

s r0.

\Alszelkie zmiany ninie.icego Regulaminu wymagajq zastosowania trybu, w kt6rym regulamin zostal

uchwalony.

B
umi

u
i Miasta

Cz6rwi Leszczyny

iszewskl

ld: D285744$BCEF-447F-BDBA-D367F8640C7A proiekt Strona 3
?-el



Zalqcz:lk nr I do Regulaminu udzielania
dotacji dla os6b prawnych nieprowadzqcych
dzialalnoSci gospodarczej na realizacjg
przedsigwzigi zwiqzanych z demontar:em i
unieszkodliwianiem material6w budowlanych
zawieraj4cych az best z budynk6w

Do Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

wNlosEK o UDZIELENIE DOTACJI DO INWESTYCJI ZWIMANEJ Z DEMONT{ZEM

IUNIESZKoDLIWIAN|EMMATERIALoWBUDoWLANYCHZAWIERAJACYCHAZBEST

I ) Nazwa podmiotu:

3) Telefon kontaktowY

4) Adres planowanego przedsigwzigcia: .'..--....'.....-...

5) Opis przedsig wzijcia (z jakich budynk6w oraz jakiego rodzaju materialy zawierajqce azbest b9d4

usuwane):

6) Numer ewidencyjny dzialki, na k6rej realizowane bqdzie przedsigwzigcie:

7) Numer ksiggi wieczystej:

ld: D2857114$BCEF-447F-BDBA-D367F8640C7A. prolekt Strona 1



8) Nazwa banku, wlaSciciel i nr konta do wyplaty pr4mmej dotacji: .................

miejscowoSi, data podpis wnioskodawcy

T.alar,miki:

n pisernna zgoda wszystkich wsp6lwlaScicieli na wykonanie inwestycji i wyplatg dotacji

o oiwiadczenie wnioskodawcy dotycz4pe nieprowadzenia przez niego &ialalnoSci gospodarczej

o dokumort potwierdzaj4qy formg prawn4 wnioskodawcy, wydany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
prawa

o statut, je6li jest wymagany zgodnie z obowiAzuj4cymi przepisami prawa

- Oiwiadczam, 2r. zapozlalentlan sig z treSciq .,Regulaminu udzielania dotacji dla os6b prawnych na realizacjg
przedsigwzigd zwiqzanych z demontazem i unieszkodliwianiem material6w budowlanych zawieraj4cych azbest
z budynk6w"
- Wyrazam zgodg na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby udzielenia dotacji zgodnie z
Rozporz4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)20161679 zdnia2T kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycmych w zwiqzku z przetwarzariem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE

miejscowo56, data podpis wnioskodawcy

8ufi
)mln

uzerwlo -Le.szczyny
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Zal4cmik nr 2 do Regulaminu udzielania
dotacji dla os6b prawnych nieprowadzqcych
dzialalnoici gospodarczej na real izacjg
przedsigwzigi zwiqzanych z demontairm i
unieszkodliwianiem material6w budowlanych
zawieraj4cych azbest z budynk6w

Imig i nazwiskoNazwa podmiotu

Adres zam ieszk an ialadres siedziby

Telefon kontaktowy

oSwIADCZENIE

ul wynfam zgodg na realizacjg inwestycji polegaj4cej na

demontitZu i unieszkodliwieniu material6w budowlanych zawierajqcych azbest z tego budynku oraz wyplatq

dotacji na rachunek bankowy wskazany przez wn

miejscowoS6, data podpis

6ui;;is
Jmin

.zenViOn v

ki

ld: D28572I4$BCEF-447F-BDBA-D367F8640C7A. proiekt
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Zal4cmik nr 3 do Regulaminu udzielania
dotacji dla os6b prawnych nieprowadz4cych
dzialalno5ci gospodarczej na realizacj g

przedsigwzigi zwiqzanych z demontazem i
unieszkodliwianiem material6w budowlanych
zawieraj4cych azbest z budynk6w

Nazwa podmiolu

Adres siedziby

Adres inwestycji

oSwIADCZENIE O WYKONANIU INWESTYCJI

Zglaszam nkoficzenie realizaqi inwestycji objgtej dotacj4 z budzetu Gminy i Miasta czerwionka-

Leszczyny na podstawie zawartej umowy dotacji nr z dnia

Do ni n iej szego zglo szeni a zalqczaml

n oryginaly faktur/rachunk6wt wystawionych na wnioskodawc4, potwierdzajqcych poniesione koszty

o oryginal protokolu odbioru koricowego podpisany przez wnioskodawcQ i wykonawcg rob6t

ooSwiadczeniewnioskodawcyodokonaniuskutecznegozgloszeniarob6tbudowlanychlub

o uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg albo o braku obowiqzku dokonania zgloszenia

lub uzyskania pozwolenia na budowg

o kserokopig karty przekazania odpad6w na skladowisko

o kserokopie innych dokument6w

miejscowo56, data podpis wnioskodawcy

* po opa6zeniu przez pracownika UGiM Czerwionka-Leszczyny oryginal6w faktur/rachunk6w formul4 "Platne ze Srodk6w

budiEtu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie dotacji celowej w wysokoSci ................ zl", dat4 i podpisem

oryginaly faktur/rachunk6w zostan4 zwr6cone wnioskodawcy Bufirt
.-rmln

Czerwion
sta

'ny

ki
ld: D285744$BCEF-447F-BDBA-D367F86a0C7A. pOeK Strona '1 |
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Zalqcz:.tk nr 4 do Regulaminu udzielania
dotacji dla os6b prawnych nieprowadz4cych
dzialalnoSci gospodarc zej na realizacjg
przedsigwzig6 zwi4zanych z demontaZem i

unieszkodliwianiem material6w budowlanych
zawieraj4cych azbest z budynk6w

PROTOKOL ODBIORU KONCOWECO

Data odbioru ......

l) Informacja dotycz4ca lnwestora:

2) Informacja dotycz4ca Wykonawcy:

3) Zakres wykonanych prac podlegajQcych odbiorowi:

a) Zdemontowano materialy budowlane zawierajqce azbest z budynku:

b) Element konstrukcyjny, z kt6rego zdemontowano materialy budowlane zawieraj4ce azbest:

4) Strony uczestnicz4ce w odbiorze:

Wnioskodawca Wykonawca

5) Oiwiadczenie WYkonawcY:

Oswiadczam, ze demontaz i przekazanie do unieszkodliwienia material6w budowlanych zawierajqcych

azbest pochodzqcych z budynku mieszkalnego/gospodarczego zostaly wykonane zgodnie z

obowigujqcymi przepisami.

slrz

-Leszczyny

ld: O2857443-BCEF-447F-BOBA-D367F86'40C74. prqekt

Wykonawca
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Zal4cmik nr 5 do Regulaminu udzielania
dotacji dla os6b prawnych nieprowadzqcych
dzialalno3ci gospodarczej na realizacjq
przedsigwzigi zwiqzanych z demontazem i

unieszkodliwianiem material6w budowlanych
zawieraj 4cych azbest z budynk6w

Nazwa podmiotu

Adres siedziby

Adres inwestycji

OSWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

olwiadczam, 2e pn*n przyst4pieniem do realizacji inwestycji polegaj4cej na demonta2u

i unieszkodliwieniu material6w budowlanych zawierajqcych azbest pochodz4cych z budynku, zgodrie z

obowiqzuj qcymi pzepisami prawa budowlanego:

n dokonalem skutecznego zgloszenia rob6t budowlanych

o uryskalem prawomocn4 decyzjg o pozwoleniu na budowg

o inwestycja nie wymaga dokonania zgloszenia lub uzyskania pozwolenia na budowg

miejscowoSi. data

Burmi
iasta\rmln

;z6rwion eszczyny

Wiesla"z"/
ld: D285744&BCEF-447F-BDBA-D367F8640C7A. prqekt

podpis wnioskodawcy

Strona 1

ewski



Zal4cmik nr 6 do Regulaminu udzielania
dotacji dla os6b prawnych nieprowadz4cych
dzialalnoSci gospodarc zej na realizacjg
przedsigwzigi zwiqzanych z demontaiem i
unieszkodliwianiem material6w budowlanych
zaw ieraj4cych azbest z budynk6w

PROTOKOL OGLEDZIN

Data oglgdzin:

l. Informacja dotyczQca Wnioskodawcy:

Adres siedziby:

Adres inwestycji:

2. Osoby bioqce u&ial w oglg&inach:

Nazwa podmiotu:

2........

J

4

3. Tr€Sd ustale6:

Uwagi:

4 Podpisy os6b uczestniczqcych w oglgdzinach:

I

2.

3

4

4.
ld: O2857449BCEF-447F-BDBA-O367F8640C7A projeh Strota 'l
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Zalqcmik nr 7 do Regulaminu udzielania
dotacji dla os6b prawnych nieprowadz4cych
dzialalno5ci gospodarczej na realizacjE
przedsigwzigi zwiqzanych z demonta2em i

unieszkodliwianiem material6w budowlanych
zawieraj4cych azbest z budynk6w

Nazwa podmiotu

Adres siedziby

oswrADCZENrE WNTOSKODAWCY DOTYCZACE NTEPROWADZENIA DZIALALNOSCI

GOSPODARCZEJ

oSwiadczam, ,E wyz j wymieniony podmiot nie prowadzi dzialalnoSci gospodarczej, w tym dzialalnosci

w sektorze rolnym oraz sektorze rybol6wstwa i akwakultury.

miejscowoSi. data podpis wnioskodawcy

A
,

ld: D2857443BCEF-447F-BDBA-D367F86a0C7A. proiekt Strona 1


