
UCHWAŁA NR IX/61/2019
RADY GMINY RUDNA

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania kosztów prac związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Rudna ze środków budżetu Gminy Rudna, Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 i 21 oraz 
art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze 
zm.), Uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod 
nazwą „Program Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” oraz uchwałą nr IX/93/2011 Rady Gminy 
Rudna z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest na terenie gminy Rudna” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisk uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin dofinansowania kosztów prac związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Rudna ze środków budżetu Gminy Rudna, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w brzmieniu ustalonym w załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XXVII/273/2018 Rady Gminy 
Rudna z dnia 22.02.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 1099) w sprawie przyjęcia regulamin 
dofinansowania kosztów prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rudna 
ze środków budżetu Gminy Rudna, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
J. Bagińska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

Poz. 5316



Załącznik  do Uchwały Nr  IX/61/2019  
Rady Gminy Rudna                                 
z dnia 23 sierpnia 2019 r.                         

 

Regulamin dofinansowania kosztów prac związanych z usuwaniem wyrobów
 zawierających azbest z terenu gminy Rudna ze środków budżetu Gminy Rudna,

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy
udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 1

Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania kosztów prac związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Rudna. 

§ 2

1. Dofinansowaniu będą  podlegały koszty prac związane z demontażem  wyrobów zawierających
azbest  wraz  z  transportem  i  unieszkodliwieniem  powstałego  odpadu  na  przystosowanym
składowisku, a mianowicie:
1) demontaż pokrycia dachowego i płyt elewacyjnych zwierających azbest,
2) zabezpieczenie odpadów w czasie prowadzenia prac,
3) załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów poprzez składowanie wyrobów zawierających
azbest na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.
2.  Dofinansowaniu  będą  podlegały  również  koszty  prac  związane  z usuwaniem  wyrobów
zawierających azbest złożonych na posesji, a mianowicie załadunek, transport i unieszkodliwienie
odpadów  poprzez  składowanie  wyrobów  zawierających  azbest  na  składowisku  posiadającym
decyzję  zezwalającą  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  unieszkodliwiania  odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.
3. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty zakupu materiałów budowlanych i wykonania nowego pokrycia dachowego, czy nowej
elewacji,
2)  koszty  zabezpieczenia  konstrukcji  dachu,  elewacji  do  czasu  zakończenia  prac  związanych
z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, czy nowej elewacji
3) koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest, zlecone przez właściciela nieruchomości we
własnym zakresie.
4. Dofinansowanie przysługuje:
1)  podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym 
b) wspólnotom mieszkaniowym 
c) osobom prawnym, w tym spółdzielniom mieszkaniowym
d) przedsiębiorcom;
2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi. 

§ 3

1. Całość kosztów prac, określonych w § 2 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu, zostanie sfinansowana
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w następujący sposób:
1) dla osób fizycznych (z nieruchomości lub obiektu budowlanego, w których nie jest prowadzona
działalność  gospodarcza),  wspólnot  mieszkaniowych  i  jednostek  sektora  finansów  publicznych
będących  gminnymi  osobami  prawnymi:  ze  środków  budżetu  Gminy  oraz  ze  środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
2) dla przedsiębiorców, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
(z nieruchomości lub obiektu budowlanego, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności
gospodarczej):  ze środków własnych przedsiębiorcy oraz  ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
z zastrzeżeniem ust. 3.
2.  Zasady  finansowania,  w  tym  wartość  dofinansowania  prac,  określonych  w  §  2  ust.  1  i  2
niniejszego regulaminu, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, każdorazowo będą określane w umowach pomiędzy Gminą Rudna  a WFOŚiGW we
Wrocławiu oraz w uchwałach Rady Gminy Rudna lub  w zarządzeniach Wójta Gminy Rudna.
3.  W  przypadku  braku  możliwości  pozyskania  środków  z  WFOŚiGW,  dofinansowanie  prac
określonych  w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały będzie możliwe ze środków własnych Gminy,
zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 2.

§ 4

1. Dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w odniesieniu do
nieruchomości  wykorzystywanej  na  cele  związane  z  prowadzeniem  pozarolniczej  działalności
gospodarczej stanowi  pomoc  de  minimis,  która  udzielana  będzie  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
z 24.12.2013 r., str. 1-8).
2. Dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w odniesieniu do
nieruchomości  wykorzystywanej  na  cele  związane  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej
w sektorze  produkcji  rolnej  stanowi  pomoc  de  minimis,  która  udzielana  będzie  zgodnie
z przepisami 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 z 24.12.2013 r., str. 9-17 z późn. zm.).
3. Dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w odniesieniu do
nieruchomości  wykorzystywanej  na  cele  związane  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej
w sektorze rybołówstwa stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 27.06.2014 r., str. 45-54).
4. Przyznanie pomocy de minimis na podstawie uchwały ogranicza się do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 5

1.  Warunkiem  przyznania  dotacji  jest  złożenie  przez  właściciela  lub  zarządcę  nieruchomości
w wyznaczonym  terminie  poprawnie  wypełnionego  Wniosku  (aktualizacji)  –  stanowiącego
załącznik  nr  1  do  niniejszego  regulaminu,  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  wymienionymi
poniżej:

1) kopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się
wyroby zawierające azbest,
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2) oświadczeniem o wykorzystywaniu/niewykorzystywaniu nieruchomości  na cele  związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą – załącznik nr 2,

3) w przypadku  współwłasności  –  pisemną zgodą  wszystkich  pozostałych  współwłaścicieli
oraz  upoważnienia  dla  wnioskodawcy  do  występowania  w  imieniu  wszystkich
współwłaścicieli – załącznik nr 3,

4) kopią informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania – załącznik
nr 4,

5) kopią oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest –
załącznik nr 5, 

6)  potwierdzeniem  zgłoszenia  w  Starostwie  Powiatowym  w  Lubinie  robót  związanych
z  demontażem  pokryć  dachowych,  na  30  dni  przed  planowanym  rozpoczęciem  robót,
zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. z. U. z 2017 r., poz.
1332 ze zm.),

7) potwierdzeniem zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
w  Starostwie  Powiatowym  w  Lubinie,  zgodnie  z  § 6  ust.  4  rozporządzenia  Ministra
Gospodarki,  Pracy i  polityki  Społecznej  z  dnia 2 kwietnia  2004 r.  w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zbierających azbest (t. j. Dz.
U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.),

8) pisemna zgoda na wejście na teren nieruchomości Wykonawcy wyłonionego przez Gminę
Rudna w drodze przetargu, w celu wykonania usługi usunięcia azbestu.

2.  Zrealizowanie  usługi  usuwania  azbestu  dla  przedsiębiorców,  w  tym  osób  fizycznych
prowadzących  działalność  gospodarczą,  uwarunkowane  jest  spełnieniem wymogów  niniejszego
regulaminu oraz przedłożeniem następujących dokumentów:

1) wniosku (aktualizacji) – załącznik nr 1, do niniejszego regulaminu,
2) dokumentów, o których mowa w ust. 1, pkt 1 – 8, 
3) wszystkich zaświadczeń  o pomocy de minimis oraz pomocy de minimin w rolnictwie

lub rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc
oraz  w  ciągu  dwóch  poprzedzających  go  latach  podatkowych  albo  oświadczenie  o
wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie załącznik nr 7,

4) informację  niezbędną  do  udzielenia  pomocy,  według  wzoru  określonego
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (t. j. Dz. U. Nr 53,
poz. 311 ze zm.) – załącznik nr 6,

3. Zrealizowanie usługi usuwania azbestu dla przedsiębiorstwa sektora produkcji rolnej lub sektora
rybołówstwa  uwarunkowane  jest  spełnieniem  wymogów  niniejszego  zarządzenia  oraz
przedłożeniem następujących dokumentów:

1) wniosku (aktualizacji) – załącznik nr 1, do niniejszego regulaminu,
2) dokumentów, o których mowa w ust. 1, pkt1 – 8, 
3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie

lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się  o pomoc oraz w ciągu
dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis  oraz pomocy de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie,  jakie  otrzymał
w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

4) informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
według wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.
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w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie (t. j. Dz. U. Nr 121, poz. 810) - załącznik nr 8,

5) sprawozdań  finansowych  za  okres  trzech  ostatnich  lat  podatkowych,  sporządzanych
zgodnie  z  przepisami  o  rachunkowości,  a  w  przypadku  podmiotów,  które  nie
sporządzają sprawozdań finansowych – innych dokumentów finansowych obrazujących
ich sytuację ekonomiczną.

4.  W  przypadku  wyrobów i  odpadów  zawierających  azbest,  które  są  złożone  na  posesjach,
wnioskodawca nie dołącza dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 6.
5. Wnioskodawca okazuje do wglądu oryginały dokumentów, które stanowić będą załączniki do
wniosku (aktualizacji), celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
6.  Wniosek (aktualizacja) powinien zostać złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu Wójta
Gminy Rudna o kolejnym naborze wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Rudna. W/w ogłoszenie będzie przekazane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty.
7. W przypadku, gdy po procedurze przetargowej pozostaną wolne środki finansowe na usługę dot.
usunięcia  azbestu,  wówczas  będzie  możliwe  złożenie  dodatkowych  wniosków  po  terminie
określonym w ust. 6. Jednakże wykonanie usługi związanej z usunięciem azbestu będzie zależało
od  tego,  czy  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu
wyrazi zgodę na jej sfinansowanie.

§ 6

Dofinansowanie  do  usuwania  wyrobów  azbestowych  będzie  przyznawane  według  kolejności
wpływających  wniosków,  spełniających  wymogi  formalne,  do  wyczerpania  limitu  środków
przeznaczonych na ten cel.
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Załącznik nr 1 do regulaminu dofinansowania kosztów prac 
związanych z usuwaniem wyrobów  zawierających azbest
z terenu gminy Rudna

       ze środków budżetu Gminy Rudna, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska

      i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

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

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

tel. .....................................................
(imię i nazwisko/nazwa, adres, telefon)

Rudna, dnia ...........................................
W N I O S E K

(A K T U A L I Z A C J A)
o wykonanie usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych usytuowanych na

terenie gminy Rudna

W ramach realizacji Usługi usuwania azbestu dla Gminy Rudna proszę o 

 demontaż 2) wraz z transportem i unieszkodliwieniem, 

 zebranie2) wraz z transportem i unieszkodliwieniem 

pokryć dachowych/elewacyjnych/ inne1) …....................................................................... zawierających azbest

w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich/falistych/inne1) …..................................................... 

w ilości ok. …................... m2/ …................... Mg 

z terenu nieruchomości/budynku/obiektu/inne1) …................................................................................ 

położonej/go przy ul. ..............................................., działce nr ..................na terenie Gminy Rudna,

której/go jestem właścicielem/użytkownikiem wieczystym/zarządcą/inne1) …....................................

w przewidywanym terminie od dnia …............................ 201... r.  do dnia …............................ 201... r. 

Wyrażam zgodę  na  wejście  na  teren  ww.  nieruchomości  celem  demontażu/usunięcia1) wyrobów
zawierających azbest.

Jednocześnie oświadczam, iż2):
jestem osobą fizyczną
jestem wspólnotą mieszkaniową
jestem przedsiębiorcą
jestem jednostką sektora finansów publicznych
prowadzę przedsiębiorstwo sektora produkcji rolnej
prowadzę przedsiębiorstwo sektora rybołówstwa

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych,  zawartych  w  niniejszej  deklaracji  dla
potrzeb niezbędnych do realizacji przez Gminę Rudna usługi usuwania odpadów zawierających azbest           z
terenu Gminy Rudna (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Powyższe  oświadczenie  składam  świadomy/a,  iż  na  podstawie  art.  233  §  1  Kodeksu  karnego  za  podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. 

      .......................................................................
                                                                         (data i podpis) 

1) zaznaczyć właściwe
2) zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X”
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Wymagane załączniki do wniosku:
1. kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby

zawierające azbest
2. w  przypadku  współwłasności  –  pisemna  zgoda  wszystkich  pozostałych  współwłaścicieli

na realizację zadania oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich
współwłaścicieli

3. oświadczenie  o  wykorzystywaniu/niewykorzystywaniu  nieruchomości  na  cele  związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

4. kopia informacji o wyrobach zawierających azbest
5. kopia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
6. dokument  potwierdzający  zgłoszenie  w  Starostwie  Powiatowym  w  Lubinie  robót  związanych

z demontażem pokryć dachowych prac lub prawomocnego pozwolenia na budowę (w przypadku
zmiany konstrukcji dachu) lub rozbiórkę, jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane 

7. dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
w Starostwie Powiatowym w Lubinie

8. pisemna zgoda na wejście na teren nieruchomości wykonawcy wyłonionego przez Gminę Rudna w
drodze przetargu
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Załącznik nr 2 do regulaminu dofinansowania kosztów prac 
związanych z usuwaniem wyrobów  zawierających azbest
z terenu gminy Rudna

       ze środków budżetu Gminy Rudna, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska

      i  Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu, przy udziale  środków  
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

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

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

..........................................................
(imię i nazwisko/nazwa, adres)

Oświadczenie 

Ja  niżej  podpisany/a,  oświadczam,  że  budynek/obiekt  budowlany  zlokalizowany  na

terenie  miejscowości  ............................................  nr  ..........,  działka

nr .................................... w Gminie Rudna jest:

a) budynkiem mieszkalnym,*)

b) budynkiem gospodarczym,*)

c) inwentarskim, *)

c) budynkiem przemysłowym,*)

d) budynkiem mieszkalno-gospodarczym,*)

e) innym ……………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………*),

w którym jest/nie jest prowadzona działalność gospodarcza (….......% powierzchni użytkowej

wykorzystywana  jest  w  celach  prowadzenia  działalności  gospodarczej)*) lub  który

jest/nie jest związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego/działalności sektora produkcji

rolnej/ działalności sektora rybołówstwa.*) 

Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

*) niepotrzebne skreślić

Rudna, dnia........................              .....................................................
        podpis osoby składającej oświadczenie 
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Załącznik nr 3 do regulaminu dofinansowania kosztów prac 
związanych z usuwaniem wyrobów  zawierających azbest
z terenu gminy Rudna

       ze środków budżetu Gminy Rudna, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska

      i  Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu, przy  udziale  środków  
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

OŚWIADCZENIE

Ja, …………………………………………………………………………………………….., 

oświadczam,  że jestem współwłaścicielem nieruchomości  zlokalizowanej  w miejscowości.

………….……… nr .….. działka nr ………………………………………..na terenie Gminy

Rudna oraz wyrażam zgodę na usunięcie wyrobów zawierających azbest z w/w budynku.

Rudna, dnia………….. ……………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do regulaminu dofinansowania kosztów prac 
związanych z usuwaniem wyrobów  zawierających azbest
z terenu gminy Rudna

       ze środków budżetu Gminy Rudna, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska

      i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):

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

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

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

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

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

3. Rodzaj 

zabudowy3):     ...........................................................................................................................................................................

4. Numer działki 

ewidencyjnej4): ...................................................................................................................................................................

5. Numer obrębu 

ewidencyjnego4): .................................................................................................................................................................

6. Nazwa, rodzaj 

wyrobu5): .............................................................................................................................................................................

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

7. Ilość posiadanych 

wyrobów6): ..........................................................................................................................................................................

8. Stopień pilności7): ...............................................................................................................................................................

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):

a) nazwa i numer dokumentu: ...........................................................................................................................................

b) data ostatniej aktualizacji: .............................................................................................................................................

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: .........................................................................................................................

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): 

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

..................................................
(podpis)

data ...................................................

_______________
1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
2) Adres  faktycznego  miejsca  występowania  azbestu  należy  uzupełnić  w  następującym  formacie:  województwo,  powiat,  gmina,

miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
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3) Należy  podać  rodzaj  zabudowy:  budynek  mieszkalny,  budynek  gospodarczy,  budynek  przemysłowy,  budynek  mieszkalno-
gospodarczy, inny.

4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
– płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
– rury i złącza azbestowo-cementowe,
– rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
– izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
– wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
– przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
– szczeliwa azbestowe,
– taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
– wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
– papier, tektura,
– drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
– drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania

wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).
7) Według „Oceny stanu i  możliwości  bezpiecznego  użytkowania  wyrobów zawierających  azbest”  określonej  w załączniku nr  1  do

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 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

8) Nie  dotyczy  osób fizycznych  niebędących  przedsiębiorcami.  Należy  podać  nazwę  i  numer  dokumentu  oraz  datę  jego  ostatniej
aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego
terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.
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Załącznik nr 5 do regulaminu dofinansowania kosztów prac 
związanych z usuwaniem wyrobów  zawierających azbest
z terenu gminy Rudna

       ze środków budżetu Gminy Rudna, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska

      i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
.......................................................................................................................................................

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
.......................................................................................................................................................
Rodzaj zabudowy1): ......................................................................................................................
Numer działki ewidencyjnej2): .......................................................................................................
Numer obrębu ewidencyjnego2): ...................................................................................................
Nazwa, rodzaj wyrobu3): ................................................................................................................
Ilość wyrobów4): .............................................................................................................................
Data sporządzenia poprzedniej oceny5): .......................................................................................

Grupa/ 
nr

 Rodzaj i stan wyrobu  Punkty  Ocena

1  2  3  4
I  Sposób zastosowania azbestu   

1  Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)  30  

2  Tynk zawierający azbest  30  

3  Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3)  25  

4  Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)  10  

II  Struktura powierzchni wyrobu z azbestem   

5  Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien  60  

6
 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), 
naruszona struktura włókien  30  

7  Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub 
jej dużych ubytkach  15  

8  Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń  0  

III  Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem   

9  Wyrób jest przedmiotem jakichś prac  30  

10  Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)  15  

11  Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne  10  

12  Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne  10  
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13  Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne  0  

IV  Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych   

14  Bezpośrednio w pomieszczeniu  30  

15  Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem  25  

16  W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)  25  

17  Na zewnątrz obiektu (np. tynk)  20  

18  Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)  10  

19
 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad 
pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym

 5  

20  Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od 
pomieszczeń mieszkalnych)  0  

V
 Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji 
przemysłowej

  

21  Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców  40  

22  Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)  30  

23  Czasowe (np. domki rekreacyjne)  15  

24  Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)  5  

25
 Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub 
gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub 
instalacje) 

 0  

SUMA PUNKTÓW OCENY  

STOPIEŃ 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.
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2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej  faktycznego miejsca występowania
azbestu.

3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4) Ilość wyrobów azbestowych  podana w jednostkach  masy (Mg)  oraz w jednostkach właściwych  dla  danego
wyrobu (m2, m3, mb).

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza
ocena"
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Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnik

przedsiębiorstwo państwowe

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

inna (podać jaka)

mikroprzedsiębiorca

mały przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

inny przedsiębiorca

8) Data utworzenia podmiotu

 -  - 
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Załącznik nr 6 do regulaminu dofinansowania kosztów prac 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Rudna ze środków budżetu Gminy Rudna,
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu 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 z 24.12.2013, str. 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być 
udzielona pomoc de minimis1)

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej 
lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis 

w związku z działalnością prowadzoną w tej 
spółce2)

1a) Identyfikator podatkowy NIP 
wspólnika3)

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 
podmiotu

4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce 
zamieszkania albo siedzibę4)

5) Forma prawna podmiotu5)

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka 
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są 
podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

6) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. 
UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)5)

7) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)6)
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Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istnieją powiązania polegające na tym, że:

a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu? nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej, należy podać: 

Czy podmiot w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych:

a) powstał wskutek połączenia się innych przedsiębiorców? tak nie

b) przejął innego przedsiębiorcę? tak nie

c) powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorcy? tak nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. a) lub b) należy podać:

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. c) należy podać: 
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9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami7)

ta
k

b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu 
zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy?

c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie 
z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi?

d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub 
jego członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami 
tego przedsiębiorcy, samodzielnie kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy?

e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez jednego 
innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców?

a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z 
podmiotem przedsiębiorców

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym 
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 
podatkowych wszystkim powiązanym z podmiotem 
przedsiębiorcom8)

10) Informacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym 
przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy

a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich połączonych lub 
przejętych przedsiębiorców

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym 
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 
podatkowych wszystkim połączonym lub przejętym 
przedsiębiorcom8)

a) identyfikator podatkowy NIP przedsiębiorcy przed 
podziałem

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym 
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 
podatkowych przedsiębiorcy istniejącemu przed podziałem 
w odniesieniu do działalności przejmowanej przez podmiot8)

Jeśli nie jest możliwe ustalenie, jaka część pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed podziałem 
przeznaczona była na działalność przejętą przez podmiot, należy podać:

– łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym 
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 
podatkowych przedsiębiorcy przed podziałem8)

– wartość kapitału przedsiębiorcy przed podziałem (w PLN)

– wartość kapitału podmiotu na moment podziału (w PLN)
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1) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? tak nie

tak nie

nie dotyczy

a) podmiot odnotowuje rosnące straty? tak nie

b) obroty podmiotu maleją? tak nie

tak nie

tak nie

e) zmniejsza się przepływ środków finansowych? tak nie

f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu? tak nie

g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu? tak nie

tak nie

tak nie

Jeśli tak, należy wskazać jakie:

Strona 3 z 7

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu któremu ma być udzielona 
pomoc de minimis9)

2) Czy podmiot będący przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni znajduje się w sytuacji 
gorszej niż sytuacja kwalifikująca się do oceny kredytowej B-10)?

3)  Czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o 
udzielenie pomocy de minimis:

c) zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany 
potencjał do świadczenia usług?

d) podmiot ma nadwyżki produkcji11)?

h) wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest 
zerowa?

i) zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w 
zakresie płynności finansowej?
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Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis, prowadzi dzialalność:

tak nie

tak nie

tak nie

4) w sektorze drogowego transportu towarów? tak nie

tak nie

5) Czy wnioskowana pomoc de minimis przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1-4? tak nie

tak nie

nie dotyczy
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C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot któremu 
ma być udzielona pomoc de minimis

1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury12)?

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w 
załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

Jeśli tak, to czy wnioskowana pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów 
wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarów?

6) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 2 lub 4 czy zapewniona jest 
rozdzielność rachunkowa13) uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach 
działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy de minimis (w jaki sposób)?
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D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na 
pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis

Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się 
zidentyfikować kosztów?

Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał 
pomoc inną niż pomoc de minimis?
Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę14) w odniesieniu do ww. pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na 
te same koszty.
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1) opis przedsięwzięcia:

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje:

3) maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy:

4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2:

5) lokalizacja przedsięwzięcia:

6) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia:

7) etapy realizacji przedsięwzięcia:

8) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia:

E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

Imię i nazwisko Numer telefonu

Stanowisko służbowe Data i podpis

Strona 6 z 7

Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić 
pkt 1-8 poniżej: 
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3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.

5) Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X.

11) Dotyczy wyłącznie producentów.

14) Wypełnia się zgodnie z Instrukcją wypełnienia tabeli w części D formularza.
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1)  W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo  partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo 
komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W 
przypadku spółki cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i 
miejsca prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki.

2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki 
komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego 
wspólnika albo komplementariusza).

4) Wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Lista identyfikatorów gmin znajduje się na stronie internetowej 
http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php.

6) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się 
klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.

7) Za powiązane nie uważa się podmiotów, w przypadku których powiązanie występuje wyłącznie za pośrednictwem organu publicznego, np. Skarbu Państwa, jednostki 
samorządu terytorialnego.

8) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 
rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2  tej ustawy oraz właściwymi przepisami unijnymi.

9) Wypełnia się jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartości której konieczne jest ustalenie ich stopy 
referencyjnej (tj. w formie takiej jak:pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty), z wyjątkiem podmiotów, którym pomoc de minimis ma być udzielona na 
podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z 
późn. zm.) oraz będących osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu nie rozpoczęli prowadzenia działalności 
gospodarczej.

10) Ocena kredytowa B- oznacza wysokie ryzyko kredytowe. Zdolność do obsługi zobowiązań istnieje jedynie przy sprzyjających warunkach zewnętrznych. Poziom 
odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności jest średni lub niski.

12) Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. 
Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1).

13) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym 
przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o 
której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 360, z późn zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod 
przypisywania kosztów i przychodów.
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Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza 

Podstawa prawna - informacje podstawowe  Podstawa prawna - informacje szczegółowe

3a  3b

przepis ustawy brak*

przepis ustawy przepis aktu wykonawczego

przepis ustawy

przepis aktu wykonawczego 

decyzja/uchwała/

umowa – symbol

przepis ustawy decyzja/uchwała/umowa – symbol

* W przypadku braku aktu wykonawczego, decyzji, uchwały i umowy należy wpisać określenie „brak”.

 Strona 1 z 5

Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis. Na przykład, 
jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacją 
inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, 
na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis.

1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Podmiot udzielający pomocy (kol. 2) - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy. W 
przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do 
otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji 
albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.

3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy (kol. 3a i 3b)

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną otrzymanej pomocy, 
które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

Kol. 3a Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać w następującej kolejności: datę i tytuł oraz 
oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym ustawa została opublikowana oraz oznaczenie 
przepisu ustawy będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3b Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do 
ustawy, należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz 
oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany oraz przepis aktu 
wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Akt 
powinien być aktem wykonawczym do ustawy wskazanej w kol. 3a. W przypadku braku aktu wykonawczego 
będącego podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określenie „brak”. Jeżeli podstawą udzielenia 
pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji - 
numer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy – numer, przedmiot oraz strony 
umowy. W przypadku braku decyzji, uchwały lub umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy, należy 
wstawić określenie „brak”.
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Forma pomocy Kod
1 2

dotacja A1.1
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców) A1.2

A1.3

refundacja A1.4
rekompensata A1.5

zwolnienie z podatku A2.1
odliczenie od podatku A2.2

obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku A2.3

obniżenie wysokości opłaty A2.4
zwolnienie z opłaty A2.5

zaniechanie poboru podatku A2.6
zaniechanie poboru opłaty A2.7

umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami A2.8
umorzenie odsetek od zaległości podatkowej A2.9

umorzenie opłaty (składki, wpłaty) A2.10
umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty) A2.11

umorzenie kar A2.12

A2.13

A2.14

umorzenie kosztów egzekucyjnych A2.15
jednorazowa amortyzacja A2.16

umorzenie kosztów procesu sądowego A2.17
wniesienie kapitału B1.1

konwersja wierzytelności na akcje lub udziały B2.1
pożyczka preferencyjna C1.1

kredyt preferencyjny C1.2
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków) C1.3

pożyczki warunkowo umorzone C1.4
odroczenie terminu płatności podatku C2.1

odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami C2.1.2

rozłożenie na raty płatności podatku C2.2
rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami C2.3.1

odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty) C2.4

C2.4.1

rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty) C2.5

C2.5.1

odroczenie terminu płatności kary C2.6
rozłożenie na raty kary C2.7

rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych C2.8
rozłożenie na raty odsetek C2.9
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4. Forma pomocy (kol. 4) - należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy.

inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań 
statutowych

oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu 
terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od 

oferowanych na rynku

zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub 
ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

odroczenie terminu płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) 
wraz z odsetkami

rozłożenie na raty płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) 
wraz z odsetkami
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odroczenie terminu płatności kosztów egzekucyjnych C2.10
odroczenie terminu płatności odsetek C2.11

odroczenie terminu płatności kosztów procesu sądowego C2.12
rozłożenie na raty kosztów procesu sądowego C2.13

poręczenie D1.1
gwarancja D1.2

inne E

Wyszczególnienie Kod
1 2

A. POMOC HORYZONTALNA
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania podstawowe a1.1.1
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe a1.1.2

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe a1.1.3
pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw a1.2

pomoc na techniczne studia wykonalności a1.3
pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług a1.4

pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji a1.5
pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu a1.6

pomoc na klastry innowacyjne a1.7

pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw a1.8

Pomoc na ochronę środowiska
a2.1

a2.2

pomoc na wcześniejsze dostosowanie przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych a2.3
a2.4

a2.5

a2.6

pomoc na badania środowiska a2.7
pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych a2.8

pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne a2.9
pomoc na gospodarowanie odpadami a2.10

pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów a2.11
Strona 3 z 5

5. Wartość otrzymanej pomocy publicznej lub pomocy de minimis (kol. 5a i 5b) - należy podać: 

a)        wartość nominalną pomocy (jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do 
obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz

b)        wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
wydanym na podstawie art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej oraz właściwymi przepisami unijnymi).

6. Przeznaczenie pomocy publicznej (kol. 6) - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy 
według poniższej tabeli.

pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych (zgodnie z 
załącznikiem XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej), zastosowanie norm 

surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony 
środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych

pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub 
podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych

pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii, w tym 
pomoc operacyjna

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności, w tym pomoc operacyjna

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym pomoc operacyjna
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pomoc na relokację przedsiębiorstw a2.12
pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami a2.13

Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw
pomoc inwestycyjna a3

pomoc na zatrudnienie a4

pomoc na usługi doradcze a5
pomoc na udział w targach a6

a11

pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych a12
a13

Pomoc szkoleniowa
szkolenia specjalistyczne a14.1

szkolenia ogólne a14.2
Pomoc na ratowanie a15

Pomoc na restrukturyzację a16
a17

a18

a19

Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego a20
Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów a21

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka a22
a23

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety a24
B. POMOC REGIONALNA

pomoc inwestycyjna b1
pomoc na zatrudnienie b2

regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne b3
pomoc operacyjna b4

pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw b5
C. INNE PRZEZNACZENIE

pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
c5

e1
e1t

e1c

Strona 4 z 5

Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich 
przedsiębiorstw w targach

Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników 
niepełnosprawnych

pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji

pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników 
niepełnosprawnych

Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne 
nadzwyczajne zdarzenia

Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o 
charakterze ponadsektorowym

Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach 
przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim

Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych 
regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie 

sprzecznym z rynkiem wewnętrznym

pomoc de minimis

pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego udzielana zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji nr 1998/2006 oraz pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego towarów 
udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013
pomoc de minimis stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 360/2012
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D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne

SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO

pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne d2.1
pomoc związana z kredytami eksportowymi d2.2

pomoc na rozwój d2.3
całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę d2.4
częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę d2.5

SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA

pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych d3.1
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji d3.2

d3.3

pomoc na inwestycje początkowe d3.4
SEKTOR TRANSPORTU

ŻEGLUGA MORSKA

pomoc inwestycyjna d4.1
pomoc na poprawę konkurencyjności d4.2

pomoc na repatriację marynarzy d4.3
pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu d4.4

LOTNICTWO
pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego d5.1

pomoc na usługi portu lotniczego d5.2
pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności d5.3

SEKTOR KOLEJOWY

pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru d6.1
pomoc w celu anulowania długów d6.2
pomoc na koordynację transportu d6.3

TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY d7
INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU t

SEKTOR ENERGETYKI d8

SEKTOR KINEMATOGRAFII d9
pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audio-wizualnych

SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY d10
Strona 5 z 5

pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do 
zasobów węgla

pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym 
rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
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Załącznik nr 7 do regulaminu dofinansowania kosztów prac 
związanych z usuwaniem wyrobów  zawierających azbest
z terenu gminy Rudna

       ze środków budżetu Gminy Rudna, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska

      i  Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu, przy  udziale  środków  
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/ NIEOTRZYMANIU  
POMOCY DE MINIMIS*

W  związku  z  art.  37  ust.  1  ustawy  z  dnia  30  kwietnia  2004  roku  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1808 z
późn. zm.) oświadczam, iż:
………………………………………………………...................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa, miejsce zamieszkania i adres/ siedziba firmy i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis)

  w okresie  bieżącego  roku oraz  dwóch poprzedzających  go lat  nie  otrzymał/a  pomocy
publicznej de minimis*.

  w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat otrzymał/a pomoc publiczną 
de minimis w łącznej wysokości ……………………………………………………….….…zł
(słownie: …………………………………………………………………….…………………)
co stanowi równowartość w euro …………………………………………………….…………
(słownie: …………………………………………………………………………….…………)

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r.,   poz. 2204 ze zm.),
potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność i prawdziwość podanych informacji.

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODPISANIA OŚWIADCZENIA:

..................................        ...............................................        ................          ........................................
  (imię i nazwisko)                 (stanowisko służbowe)                 (data )               (podpis wraz z  pieczątką)             

* należy zakreślić właściwą odpowiedź.

Uwaga:
Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy  de minimis (Dz. Urz. WE L 352 z 24.12.2013) oznacza
pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch
poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy
równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością
brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na
formę pomocy i jej cel. Jak również z art. 5 ust. 1 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 z 24.12.2013) oraz art.  5 rozporządzenia Komisji  (UE) nr
717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.  w sprawie stosowania art.  107 i  108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014)
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Załącznik nr 8  do regulaminu dofinansowania kosztów prac 
związanych z usuwaniem wyrobów  zawierających azbest
z terenu gminy Rudna

       ze środków budżetu Gminy Rudna, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska

      i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy
................................................................................................................................................

2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*):
 działalność w rolnictwie
 działalność w rybołówstwie

4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie

Lp.  Dzień udzielenia
pomocy1)

 Podstawa
prawna2)

 Wartość
pomocy3)

 Forma pomocy4)  Przeznaczenie
pomocy5)

1      

2      

3      

4      

5      

Objaśnienia:
1) Dzień udzielenia pomocy - podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy.
2) Podstawa prawna - podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy.
3) Wartość otrzymanej pomocy - podać wartość pomocy jako ekwiwalent  dotacji  brutto określony w

decyzji lub umowie.
4) Forma pomocy - wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów,

zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub w części, lub inne.
5) Przeznaczenie  otrzymanej  pomocy -  wskazać,  czy  koszty,  które  zostały  objęte  pomocą,  dotyczą

inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie czy działalności bieżącej.

Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji:

.............................................. ....................................................
(imię i nazwisko) (data i podpis)

______
*) Niepotrzebne skreślić.
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Lubin, dnia …...............201......r.

…………………………..........….. 

…………………………..........….. 

…………………………..........….. 

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

     (imię i nazwisko/nazwa, adres, tel.)

Starosta Lubiński

ul. Kilińskiego 12b

59-300 Lubin

Z G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z § 6 ust. 4 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 (t. j. Dz.U.04.71.649 z późn. zm.) 

zgłaszam 

prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich/falistych/inne1) ….....................................................

w ilości ok. …................... m2/ …................... Mg 

z terenu nieruchomości/budynku/obiektu/inne1) …................................................................................

położonej/go w miejscowości. .................................... ul. ............................................. nr ................. 

na działce nr .............................., obręb ….......... gminy Rudna

której/go jestem właścicielem/użytkownikiem wieczystym/zarządcą1) 

w przewidywanym terminie od dnia ….......................... 201... r. do dnia ….......................... 201... r. 

…………………………..........….. 

                             (podpis)

1) zaznaczyć właściwe
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                                                                                                             …………………………
(miejscowość i data)

………………………………………….

(nr rejestru organu właściwego 
do przyjęcia zgłoszenia)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA
O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Starosta Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
 (nazwa organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia)

Departament Architektury, Nieruchomości i Rozwoju

Inwestor:
...............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa

……………..........................................................................................................................................................
oraz adres)

nr tel. .................................................................

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane wnoszę o przyjęcie zgłoszenia o
zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych

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

...............................................................................................................................................................................
(podać obiekty, których ma dotyczyć)

na działce położonej w  ..................................................... przy ul. .....................................................................
               (miejscowość)

działka (-ki) ewidencyjna (-ne)  ……….........................................................obręb ……………........................

stanowiącej własność …………………………………………………………………………………………

termin rozpoczęcia robót................................................................................................................................…

         (min. 21 dni od dnia złożenia wniosku)
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określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót:
...............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do wniosku dołączam1:

1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2. szkice, rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
3. mapę sytuacyjno-wysokościową z oznaczeniem lokalizacji inwestycji,
4. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
5. projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego 

wymagane uprawnienia budowlane – dotyczy obiektów małej architektury w miejscach 
publicznych,

6. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji 
wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane – dotyczy 
przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, 
telekomunikacyjnych i instalacji zbiornikowych na gaz płynnych z pojedynczym 
zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w 
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, 

7. w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców”Krajowego 
Rejestru Sądowego.

Pouczenie:
Do rozpoczęcia robót można przystąpić po upływie 21 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku, jeśli Urząd 
wcześniej nie wniesie sprzeciwu, bądź nie nałoży obowiązku uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę 
i nie później niż po upływie trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Oświadczam,  że  inwestycja  wykonywana  będzie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  a  w
szczególności z uwzględnieniem warunków technicznych.

Oświadczam, że zapoznałam/ em się z pouczeniem zawartym w druku zgłoszenia.

……..............................................................
  (podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

1 Niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (PB-3)

Po zapoznaniu się  z  art.  32 ust.  4 pkt  2  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością określoną w części C na cele
budowlane na podstawie tytułu wskazanego w części D.

Podpisujący oświadczenie  jest  świadomy odpowiedzialności  karnej  za podanie w niniejszym
oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Objaśnienie: 
8. Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając znak X.
9. W przypadku kilku osób ubiegających się o pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub dokonujących zgłoszenia, każda osoba

składa oświadczenie oddzielnie.

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

A. DATA I MIEJSCE ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

1. Data (dzień-miesiąc-rok):

            -             -                        

2. Miejscowość:

B. DANE DOTYCZĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 
(ROZBIÓRKĘ) LUB DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA ALBO OSOBY UMOCOWANEJ 
DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ UBIEGAJĄCEJ 
SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ (ROZBIÓRKE) LUB DOKONUJĄCEJ 
ZGŁOSZENIA

B.1. IMIĘ I NAZWISKO 

3. Pierwsze imię: 4. Nazwisko:

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA 

5. Kraj: 6. Województwo: 7. Powiat:

8. Gmina: 9. Ulica: 10. Nr domu: 11. Nr lokalu:

12. Miejscowość: 13. Kod pocztowy:

               -                  

B.3. DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający 
tożsamość)

14. Rodzaj dokumentu: 15. Seria i nr dokumentu: 16. Organ wydający dokument:
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C. NIERUCHOMOŚĆ (dane z ewidencji gruntów i budynków)

17. Jednostka ewidencyjna: 18. Obręb ewidencyjny: 19. Nr działki ewidencyjnej:

D. INFORMACJE O TYTULE, Z KTÓREGO WYNIKA PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

D.1. TYTUŁ

1. Własność
20.

2. Współwłasność (w przypadku współwłasności należy wskazać informacje 
dotyczące zgody wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót 
budowlanych)

21.

22. Zgoda współwłaścicieli z dnia:
            -             -                        

3. Użytkowanie wieczyste
23.

4.Trwały zarząd
24.

5. Ograniczone prawo rzeczowe
25.

6. Stosunek zobowiązaniowy, przewidujący uprawnienie do wykonywania 
robót i obiektów budowlanych

26.

7. Inny (należy wskazać poniżej ten tytuł)
27.

28. Tytuł:

D.2. IMIONA I NAZWISKA (NAZWA) ORAZ ADRESY ZAMIESZKANIA (SIEDZIBY) 
WŁAŚCICIELI (WSPÓŁWŁAŚCICIELI).

Objaśnienie:  Jeżeli  w  polu  nr  21  postawiono  krzyżyk,  poniżej  należy  wskazać  imiona  i
nazwiska (nazwa) oraz adresy zamieszkania (siedziby) współwłaścicieli. Jeżeli w jednym z
pól nr 23-27 postawiono krzyżyk, poniżej należy wskazać imiona i nazwiska (nazwa) oraz
adresy zamieszkania (siedziby) właścicieli.

29. Imiona i nazwiska (nazwa) oraz adresy zamieszkania (siedziby):
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E. REPREZENTOWANIE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (część E wypełnia się, jeżeli oświadczenie
jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej)

E.1. PEŁNOMOCNICTWO

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

30. Pełnomocnictwo z dnia:

            -             -                        

31. Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej:

E.2. ADRES SIEDZIBY OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

32. Kraj: 33. Województwo: 34. Powiat:

35. Gmina: 36. Ulica: 37. Nr domu: 38. Nr lokalu:

39. Miejscowość:

 

40. Kod pocztowy:

               -                  

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

41. Czytelny podpis:
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