
UCHWAŁA NR XXX. 251. 2021 
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) art. 403 ust. 2, 4,5 i 6 w związku z art. 400a 
ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn. 
zm.) oraz art. 221 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j.Dz. U. z 2021r. 
poz. 305 ), w związku z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r. poz. 194 z póź. zm.), art. 7 ust.3, 3a ustawy z dnia  30 kwietnia 2004r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 708 z późn. zm.), 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej Człuchowa z dnia 26 października 2011r. 
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Jerzy Górny 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX.251.2021 

Rady Miejskiej w Człuchowie 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

Regulamin dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 
azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem 
i unieszkodliwianiem  wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach 
administracyjnych miasta Człuchowa w dwóch wariantach dofinansowania. 

2. Dofinansowanie ma na celu wsparcie finansowe realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Miejskiej Człuchów”, przyjętego uchwałą nr XXV.212.2020 Rady Miejskiej 
w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Miejskiej Człuchów wraz ze szczegółową inwentaryzacją. 

3. Wnioskodawcy dokonują wyboru jednego z dwóch możliwych wariantów dofinansowania poprzez 
wskazanie wyboru we wniosku, nie dopuszcza się wyboru dwóch wariantów jednocześnie. 

4. Źródłem finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów 
zawierających azbest może być dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku (dalej WFOŚiGW) dla Gminy Miejskiej Człuchów i środki budżetu gminy – „Wariant 1” 
lub dotacja z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów udzielana na zasadach określonych w niniejszej uchwale –  
„Wariant 2”. 

5. W przypadkach, gdy przedsięwzięcia związane z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów 
zawierających azbest dofinansowane są z wykorzystaniem środków WFOŚiGW, mogą być realizowane po 
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Człuchów, jako Beneficjenta i zawarciu umowy pomiędzy 
Gminą, a WFOŚiGW w Gdańsku. 

6. W przypadku, gdy przedsięwzięcia związane z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów 
zawierających azbest dofinansowane są wyłącznie z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, mogą być 
realizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy dotacji pomiędzy Gminą Miejską 
Człuchów , a Wnioskodawcą uprawnionym do dysponowania nieruchomością, na której znajdują się wyroby 
zawierające azbest. 

7. Dofinansowanie o którym mowa w ust. 4 uzależnione będzie od warunków konkursu WFOŚiGW 
i środków na ten cel przeznaczonych w budżecie gminy. 

8. Dofinansowanie o którym mowa w ust. 5 będzie udzielane do wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej wg zasady dofinansowania: iloczyn kwoty 600,00 zł/ 1 Mg 
i masy odpadów przekazanych do unieszkodliwienia i nie może przekroczyć 3000,00 zł na daną nieruchomość 
w roku. 

9. Przedsięwzięcia zrealizowane przed terminami, o których mowa w ust. 4 i 5 nie podlegają 
dofinansowaniu. 

10. W przypadku niezakwalifikowania się Gminy Miejskiej Człuchów, jako Beneficjenta środków  dotacji 
WFOŚiGW, dofinansowanie realizowane będzie tylko ze środków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, po 
zabezpieczeniu środków w budżecie. 

11. Wnioski złożone przed dniem obowiązywania niniejszego regulaminu, a dotyczące roku 
2021 rozpatrywane są według nowych zasad ustalonych w niniejszym regulaminie. 

12. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu do siedziby Gminy Miejskiej Człuchów. Wnioski, 
które nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków oczekują na rozpatrzenie w pierwszej 
kolejności w roku następnym. 
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13. Dofinansowania nie udziela się na prace dokumentacyjne związane z wymianą wyrobów zawierających 
azbest na inne oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń, na robociznę własną związaną z przedmiotem 
dofinansowania, na demontaż starej konstrukcji dachu, jak również zakup i montaż nowej konstrukcji dachu 
i jego pokrycia. 

14. Ostateczną decyzję w sprawie ubiegania się o środki WFOŚiGW w Gdańsku dla "wariantu 1" 
dofinansowania, każdorazowo podejmuje Burmistrz, w zależności od liczby wnioskodawców na dany rok 
i planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego. W przypadku zbyt małej liczby wnioskodawców 
zastosowanie ma ust. 10. 

Rozdział 2. 
Uprawnieni do otrzymania dofinansowania 

§ 2. 1. Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem  wyrobów 
zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Człuchowa 
może być udzielone: 

1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), 

2) jednostkom sektora finansów publicznych o, których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia dnia 
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), 

3) instytucjom kultury o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia  25 października 1991r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r. poz. 194 z późn. zm.). 

2. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku w wybranym, jednym 
z dwóch możliwych wariantów dofinansowania, o których mowa w § 1 ust. 3, w wyznaczonym terminie. 

3. Wnioskodawca winien wykazać prawo do władania nieruchomością. W przypadku nieruchomości, do 
której tytuł prawny posiada grupa osób, należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac 
związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest lub wniosek winni złożyć wszyscy 
współwłaściciele/ użytkownicy wieczyści, którym przysługuje upoważnienie do władania nieruchomością. 

Rozdział 3. 
Tryby postępowania przy rozpatrywaniu wniosków 

§ 3. "Wariant1", gdy źródłem finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem 
wyrobów zawierających azbest jest dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku i środki budżetu gminy, polega na  
uzyskaniu przez gminę na rzecz właścicieli / posiadaczy nieruchomości dofinansowania i zabezpieczenia 
wkładu własnego gminy wg poniższych zasad: 

1. Wnioskodawca składa wniosek wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu 
w terminie do 31 marca każdego roku. 

2. Gmina sporządza listę oczekujących wg kolejności wpływu oraz przygotowuje wniosek 
o dofinansowanie do WFOŚ i GW w Gdańsku, z zastrzeżeniem §1 ust. 14 regulaminu. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i decyzja WFOŚiGW w Gdańsku będą przekazywane wnioskodawcom 
w trybie ogłoszenia w BIP, w zakładce „ogłoszenia i komunikaty” oraz drogą elektroniczną. 

4. Podpisanie umowy z WFOŚ i GW w Gdańsku rozpoczyna etap realizacji przedsięwzięcia w zakresie 
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.  Zobowiązaniem wnioskodawców jest 
przygotowanie się do demontażu wyrobów zawierających azbest, poprzez zabezpieczenie wykonawcy prac 
następujących po demontażu wyrobów zawierających azbest. 

5. Gmina wyłoni zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawcę prac polegających na usuwaniu 
i przekazaniu do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, którego zadaniem będzie ustalenie 
harmonogramu prac. Harmonogram będzie przekazywany zainteresowanym wnioskodawcom drogą 
elektroniczną. 

6. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest poświadczenie w protokole demontażu i odbioru odpadów 
z nieruchomości lub odbioru odpadów, w przypadku kiedy demontaż nie jest przedmiotem dofinansowania. 

7. Wykonawca prac działający na rzecz Gminy przejmuje odpad zawierający azbest i transportuje na 
uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych, dokumentuje zrealizowane czynności protokołami oraz 
kartami przekazania odpadu, określając jego ilość dla każdej nieruchomości oddzielnie. 
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8. Wykonawca po rozliczeniu się z gminą otrzymuje wynagrodzenie za zrealizowane prace, które 
finansowane jest z otrzymanej dotacji WFOŚiGW oraz środków własnych gminy. 

9. W „Wariancie 1” dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest polega 
na protokolarnym przejęciu odpadu i pokryciu kosztów prac poprzez wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 4. „Wariant 2”, gdy źródłem dofinansowania jest dotacja z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów polega na 
refundacji kosztów wg poniższych zasad: 

1. Wnioskodawca składa wniosek wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu 
w terminie do 31 marca każdego roku. W sytuacji, kiedy wnioski złożone w terminie nie wyczerpują puli 
środków zarezerwowanych na powyższy cel w budżecie gminy, nabór może trwać w sposób ciągły do 
wyczerpania środków. 

2. Udzielenie dofinansowania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską 
Człuchów, a Wnioskodawcą. 

3. Gmina sprawdza wniosek poprzez oględziny w terenie potwierdzające występowanie wyrobów 
zawierających azbest na wskazanej nieruchomości i dokumentuje ten fakt w postaci zdjęcia, następnie 
przygotowuje umowę dotacji, której podpisanie przez obie strony upoważnia do rozpoczęcia prac. 

4. Wszelkie prace związane z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu 
nieruchomości organizuje sam Wnioskodawca, poprzez wybór uprawnionego Wykonawcy, którego 
obowiązkiem jest przedłożenie karty przekazania odpadu na uprawnione składowisko, jako dokumentu do 
rozliczenia się z gminą. 

5. Wnioskodawca, z którym została podpisana umowa zobowiązany jest po zakończeniu zadania do  
przedstawienia rozliczenia zadania pod względem rzeczowo – finansowym. 

6. Kwota dofinansowania zostanie ustalona na podstawie iloczynu masy wyrobów zawierających azbest wg 
karty przekazania odpadu oraz kwoty dofinansowania przypadającej na 1 Mg (tonę) odpadu w wysokości 
600,00 zł/ 1 Mg i nie może przekroczyć w jednym roku 3000,00 zł  dla danej nieruchomości, z wyłączeniem 
nieruchomości, na których zlokalizowane są zorganizowane ogrody działkowe, w imieniu, których działają 
zarządy ROD. 

7. Podstawą rozliczenia dofinansowania będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, karta 
przekazania odpadu). 

8. Uruchomienie środków dla Wnioskodawcy następuje po protokolarnym potwierdzeniu wykonania 
zadania oraz przyjęciu kompletnego rozliczenia rzeczowo – finansowego przez pracowników referatu 
Przestrzeni i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Człuchowie. 

Rozdział 4. 
Pomoc de minimis 

§ 5. 1. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających 
azbest przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc 
de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. 2020r. poz. 708 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowania Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013r. nr 352, str. 1 z późn. zm.). 

2. Pomoc przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej stanowić będzie pomoc de minimis w rolnictwie. 
Pomoc udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/ 2013r. z dnia 18 grudnia 2013r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowania Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. U. UE. L. z 2013r. nr 352, str. 1 z późn. zm.) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym. 

3. Pomoc przedsiębiorstwom sektora rybołówstwa stanowić będzie pomoc de minimis w rybołówstwie. 
Pomoc udzielana będzie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108  traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
w sektorze rybołówstwa  i akwakultury (Dz. U. UE. L. z 2014r. nr 190, str. 45). 

4. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis, pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie jest 
zobowiązany, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących  pomocy publicznej (Dz. U. z 2020r., poz. 708 z późn. zm.), przedstawić z wnioskiem 
o dofinansowanie: 
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1) wszystkie zaświadczenia o pomoc de minimis oraz pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał 
w roku, w którym, ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia 
o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie, 

2) informacje określone w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. nr 53, 
poz. 311, ze zm.) oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. 
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. nr 121, poz. 810). 

5. Termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 ustala się na dzień złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

6. Wartość pomocy de minimis określona w ust. 1 niniejszego regulaminu podlega kumulacji z wartością 
każdej innej pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych 
lat podatkowych oraz z wartością każdej pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych 
samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowego ryzyka, zgodnie 
z art. 5 rozporządzenia 1407/2013. 

7. Udzielanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis dokonywane będzie do dnia 30 czerwca 2024r. 
zgodnie z rozporządzeniem nr 2020/972 zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1407/2013r. w odniesieniu do 
jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. Urz. UE L 215/3 z 7.07.2020r.). 

Rozdział 5. 
Kontrola realizacji zadania 

§ 6. 1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Człuchowie są upoważnieni do wejścia na teren nieruchomości, 
których właściciele ubiegają się o dofinansowanie w celu stwierdzenia azbestu na terenie nieruchomości, 
przebiegu prac oraz potwierdzenia faktu usunięcia azbestu z terenu nieruchomości. 

2. Wnioskodawca umożliwia dostęp do nieruchomości pracownikom Urzędu Miejskiego oraz pracownikom 
przedsiębiorcy świadczącego usługi demontażu i odbioru na rzecz gminy w wariancie I dofinansowania 
i przedstawicielom WFOŚiGW w Gdańsku w przypadku realizacji wariantu I w trakcie realizacji oraz 5 lat po 
jego zakończeniu. 

3. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Człuchów. 

4. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku wystąpienia okoliczności o jakich mowa 
w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r., poz. 305). 

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

§ 7. Do wnioskowania i rozliczania się z dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem 
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest stosuje się następujące dokumenty: 

1) wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 
z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów, stanowiący załącznik nr 1, 

2) procedurę oceny wniosku o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów, stanowiącą załącznik nr 2, 

3) protokół wykonania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 
z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów w wariancie „I” dofinansowania, stanowiący załącznik nr 3, 

4) rozliczenie wykonanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 
z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów w wariancie „II” dofinansowania, stanowiące załącznik nr 4, 
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5) procedurę oceny wykonania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 
z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów w wariancie „II” dofinansowania – przed uruchomieniem płatności, 
stanowiącą załącznik nr 5. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Jerzy Górny 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA 
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBSZARU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW 

WNIOSEK DOTYCZY WARIANTU 1/ WARIANTU 2 DOFINANSOWANIA** 

BURMISTRZ MIASTA  CZŁUCHOWA 
        al. Wojska Polskiego  1  

       77-300 Człuchów 

WNIOSKODAWCA (osoba fizyczna)*: 

Imię : ……………………………………………………….. 

Nazwisko: ………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: 

………………………………………………………………. 

Dane kontaktowe: 

(tel./ e-mail) ………………………………………………… 

WNIOSKODAWCA (podmiot gospodarczy)*: 

Nazwa: ……………………………………………………… 

Adres do korespondencji: …………………………………... 

……………………………………………………………….. 

Osoba upoważniona do reprezentacji: 

……………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe: 

(tel. / e-mail) ………………………………………………… 

 Na podstawie uchwały nr XXIX.  . 2021 Rady Miejskiej w Człuchowie, z dnia …………….. 
w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 
azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów, wnioskuję o udzielenie dofinansowania zadania polegającego na 
usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, z nieruchomości przy ul. ………………, 
w wariancie ……… dofinansowania. 

 Lokalizacja nieruchomości na, której znajdują się wyroby z azbestu: 

działka  nr: …………, obręb……………, arkusz ……………, nr porządkowy ogrodu……., 

księga wieczysta: ………………………………………………., właściciel nieruchomości: 
……………………………………... . W przypadku realizacji wariantu I wnioskuję o dofinansowanie: 
demontażu, odbioru i transportu / odbioru i transportu odpadów. 

 Szacunek ilości odpadu: 

ilość wyrobów zawierających azbest: ……….. m2 , ……………Mg (ton)**, planowany termin prac: 
……………………………………………………… . Wnioskowana kwota dofinansowania w "Wariancie 
2„,   wyliczona zgodnie z §4 ust.6 załącznika nr 1do w/w uchwały : ………………………, numer konta, na 
które mają być przekazane środki po rozliczeniu: ………....................................................................., lub 
masa odpadu przekazana Wykonawcy prac działającemu w imieniu gminy, w przypadku "Wariantu 1". 

Prace polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest obejmują: 

budynek mieszkalny, budynek garażowy/ gospodarczy, budynek przeznaczony pod działalność 
gospodarczą, inne: ……………………………………………………(** zakreślić właściwe). 

Człuchów …………………………. 
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       ………………………………………. 

       (podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców) 

*niepotrzebne skreślić 

** wybrać właściwy wariant 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE . L. Nr.  119, str. 1), dalej jako RODO lub 
Rozporządzenie, jak również z Ustawą o ochroną danych osobowych (Dz.U. z dnia 24.05.2018 Poz. 1000) 
informuję, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych  Urząd Miejski w Człuchowie z siedzibą przy al. Wojska 
Polskiego 1 77-300 Człuchów reprezentowany przez Burmistrza Miasta Człuchowa. 

Kontakt z inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie możliwy jest pod numerem 
telefonu: 59 83 42 291 lub adresem e-mail: iod@czluchow.eu 

Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

¾wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań 
przez Gminę Miejską Człuchów, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia; 

¾wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi art. 6 ust. 1 Rozporządzenia; 

¾w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, 
Prokuratura, Sąd) oraz organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonymi postępowaniami na 
podstawie odrębnych przepisów. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji 
celów przetwarzania danych osobowych oraz w czasie ustawowym określonym w odrębnych przepisach. 
Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. 
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa 
danych osobowych ma charakter dobrowolny, w pozostałych przypadkach wynika z obowiązujących 
przepisów prawa i jest obowiązkowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

PROCEDURA OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA 
I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBSZARU GMINY 

MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW* 

WNIOSEK DOTYCZY WARIANTU 1 DOFINANSOWANIA / 

WARIANTU 2 DOFINANSOWANIA ** 

OCENA FORMALNA WNIOSKU: 

Wniosek złożony został w terminie, zawiera wszystkie wymagane załączniki**. 

Wniosek złożony po terminie, oczekuje na rozpatrzenie**. 

Wniosek złożony w terminie, zawiera następujące braki formalne**. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

OCENA MERYTORYCZNA: 

Nieruchomość została uwzględniona / nie została uwzględniona** w „Programie usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Człuchów”. 

 
W dniu …………………………………. sprawdzono, że na  terenie nieruchomości,  której dotyczy 
wniosek nr PiOŚ. 3153. …. ………… , z dnia ……………………, położonej przy ul. ……………… 
........................................ znajdują się wyroby zawierające azbest.  
Złożony wniosek o dofinansowanie ich usunięcia i unieszkodliwienia może zostać rozpatrzony** 
pozytywnie, zasadne jest sporządzenie umowy dofinansowania lub przejęcie odpadów przez 
wyłonionego Wykonawcę działającego na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów i przekazanie ich  do 
unieszkodliwienia ( właściwe wg wariantu**). 
 
Wniosek nie może zostać rozpatrzony** pozytywnie z uwagi na : ……………………........................ 
…………………………………………………………………………………………......................... 
…………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
Podpisy:  
 
 
 
 
 

( * ) Wypełnia pracownik referatu PiOŚ w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, przed podpisaniem umowy/ 
przed wpisaniem na listę. 

(**Wybrać właściwe)
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA 
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBSZARU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW 

W WARIANCIE 2 DOFINANSOWANIA 

WNIOSKODAWCA (osoba fizyczna)*: 

Imię : ……………………………………………………….. 

Nazwisko: ………………………………………………….. 

Adres nieruchomości, z której usunięto azbest: 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Dane kontaktowe: 

(tel./ e-mail) ………………………………………………… 

WNIOSKODAWCA (podmiot gospodarczy)*: 

Nazwa: ……………………………………………………… 

Adres nieruchomości, z której usunięto azbest: 

……………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe: 

(tel. / e-mail) ………………………………………………… 

 W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie dofinansowania zadania polegającego na usunięciu 
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, z nieruchomości przy ul. ................... 
…………………………….. w Człuchowie potwierdzam demontaż wyrobów zawierających azbest oraz 
przekazanie ich do unieszkodliwienia przedsiębiorcy wyłonionemu przez Gminę Miejską Człuchów 
w ilości: ………………Mg*. 

Potwierdzam przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (bez demontażu) w ilości: 
………………………..Mg*. 

PRZEKAZUJĄCY:       PRZEJMUJĄCY: 

…………………………………     ……………………………. 

(Właściciel nieruchomości-     (Przedsiębiorca realizujący data 
i podpis)        usługę na rzecz Gminy  
       Miejskiej Człuchów) 

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 

ROZLICZENIE WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA 
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBSZARU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW 

W WARIANCIE 2 DOFINANSOWANIA 

WNIOSKODAWCA (osoba fizyczna):    BURMISTRZ MIASTA 

Imię : ………………………………………………………..               CZŁUCHOWA 

Nazwisko: ………………………………………………….. 

Adres nieruchomości, z której usunięto azbest: 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Dane kontaktowe: 

(tel./ e-mail) ………………………………………………… 

WNIOSKODAWCA (podmiot gospodarczy): 

Nazwa: ……………………………………………………… 

Adres nieruchomości, z której usunięto azbest: 

……………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe: 

(tel. / e-mail) ………………………………………………… 

 Zgodnie z §4 ust. 7 załącznika nr 1 do Uchwały nrXXIX.  .2021 Rady Miejskiej w Człuchowie 
w sprawie  regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów, przedkładam rozliczenie rzeczowo – 
finansowe. 

 Z terenu nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. ……………………………............, 
stanowiącej własność …………………………………. usunięto ………….. Mg wyrobów zawierających 
azbest. Miejsce przekazania odpadów: ………………………………………… - kopia karty przekazania 
odpadu oraz faktury w załączeniu. 

Jednocześnie przekazuję informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało 
zakończone w celu wykreślenia mojej nieruchomości z wojewódzkiej bazy azbestowej. 

W związku z zakończeniem zadania proszę o uruchomienie płatności przyznanego dofinansowania. 

         …………………………… 

Człuchów …………………………        
         (Wnioskodawca)
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Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 

PROCEDURA OCENY WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA 
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBSZARU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW 

W WARIANCIE 2 DOFINANSOWANIA – PRZED URUCHOMIENIEM PŁATNOŚCI 

WNIOSKODAWCA (osoba fizyczna): 

Imię : ……………………………………………………….. 

Nazwisko: ………………………………………………….. 

Adres nieruchomości, z której usunięto azbest: 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

lub 

WNIOSKODAWCA (podmiot gospodarczy): 

Nazwa: ……………………………………………………… 

Adres nieruchomości, z której usunięto azbest: 

……………………………………………………………….. 

 W dniu ………………………….. sprawdzono, że z terenu nieruchomości przy ul. ............... 
…………………………….. w Człuchowie usunięto wyroby  zawierające azbest. 

Wnioskodawca dostarczył rozliczenie rzeczowo – finansowe, w tym kartę przekazania odpadu oraz kopię 
faktury. Według przedłożonego dokumentu wagowego, dofinansowanie wyniesie: 

……………..Mg (wg dokumentu wagowego) x 600,00 zł = ………………….zł (wysokość 
dofinansowania) lub 3000,00 zł – maksymalny poziom dofinansowania*. 

 Z uwagi na dopełnione formalności oraz wypełnione warunki umowy, dotacja celowa z budżetu Gminy 
Miejskiej Człuchów na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, zgodnie 
z art. 400 a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska, może zostać przekazana na konto właściciela 
nieruchomości wskazane we wniosku tj : 

………………………………………………………………………………………………….. 

Człuchów, dnia ………………………………  …………………………………… 

      

     ZATWIERDZAM: ………………………………….. 

(niepotrzebne skreślić)
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