ZARZĄDZENIE NR 494/2022
BURMISTRZA KRZYŻA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie "Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Krzyż Wielkopolski na rok 2022"
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.,
poz. 559.), art. 400a ust. 1 pkt. 8, art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) w związku z uchwałą nr V/53/2007 Rady Miejskiej w Krzyżu
Wielkopolskim z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta i gminy Krzyż Wlkp. na lata 2007-2032” oraz uchwałą nr
XXXIV/335/2021 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Krzyż Wlkp. na lata
2007-2032” jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 478/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie „Regulaminu finansowania likwidacji
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyż Wielkopolski na rok 2022” załącznik nr 1 do zarządzenia
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Techniczno-Gospodarczego Urzędu
Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 494/2022
z dnia 31 marca 2022 r.
„Regulamin finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Krzyż Wielkopolski na rok 2022”
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb postępowania przy przyznawaniu i rozliczaniu środków
finansowych na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) azbeście i wyrobach z azbestu - rozumie się przez to wyroby zawierające azbest rozumiane według przepisów
ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2020 r. poz. 1680);
2) Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin wprowadzony niniejszym zarządzeniem;
3) Programie - rozumie się przez to „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
i gminy Krzyż Wlkp. na lata 2007-2032” jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest, przyjęty uchwałą nr V/53/2007 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 marca
2007;
4) wykonawcy - rozumie się przez to podmiot wykonujący prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest, na podstawie umowy zawartej z Gminą Krzyż Wielkopolski;
5) wnioskodawcy - rozumie się przez to katalog podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 r. ze zm.) zlokalizowanych na terenie
gminy Krzyż Wielkopolski.
Rozdział 2.
Środki na finansowanie Programu
§ 3. Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski oraz dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Rozdział 3.
Osoby uprawnione do korzystania ze środków finansowych
§ 4. 1. Do korzystania z Programu uprawnione są osoby i jednostki zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, które posiadają nieruchomości na terenie gminy Krzyż Wielkopolski,
na których znajdują się wyroby zawierające azbest i złożą wniosek w terminie do 20.04.2022. r. Wnioski złożone
po tym dniu nie będą rozpatrywane.
2. W przypadku gdy usługa usuwania azbestu jest dokonywana z budynku związanego z prowadzaniem
działalności gospodarczej, w działalności w sektorze rolnym lub w zakresie rybołówstwa, udzielone
dofinansowanie odpowiednio:
1) nie stanowi pomocy publicznej;
2) będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2003 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. U. UE L Nr 352 z 24.12.2013, s. 1);
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3) będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu 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. U. UE L Nr 352 z 24.12.2013, s.9 z późn. zm);
4) będzie stanowić pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu 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. U. UE L Nr 190 z 28.06.2014, s. 45).
3. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w zakresie odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających
azbest zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
1) wniosku o realizację zadania określonego w § 1 niniejszego Regulaminu..
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis
w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających
go latach podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz
pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie.
3) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z 2013 r.
poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
Nr 121, poz. 810).
§ 5. W przypadku jeśli udzielona pomoc będzie pomocą de minimis lub de minimisw rolnictwie lub
w rybołówstwie, Gmina Krzyż Wielkopolski wyda odpowiednie zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tej
pomocy przez Wnioskodawcę.
Rozdział 4.
Zasady realizacji Programu
§ 6. 1. Wnioski realizowane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu,
o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu lub do momentu zrealizowania wszystkich wniosków, które
wpłynęły do Gminy Krzyż Wielkopolski.
2. Realizacja Programu nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Krzyż Wielkopolski a wykonawcą,
obejmującej demontaż, odbiór wyrobów azbestowych, następnie ich pakowanie i odpowiednie zabezpieczenie,
zważenie, załadunek oraz transport na składowisko i unieszkodliwienie azbestu, składowanego na terenie
nieruchomości należącej do wnioskodawcy.
3. Program nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.
4. Wnioskodawca zobowiązany jest, w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłosić lub uzyskać
na nie pozwolenie na budowę od Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
Rozdział 5.
Postępowanie po wpłynięciu wniosków
§ 7. 1. Zainteresowany zobowiązany jest do złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolski przy
ul. Wojska Polskiego 14.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku Burmistrz Krzyż Wielkopolskiego wzywa jednorazowo
wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni , pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
4. W celu ustalenia prawidłowej realizacji zadania, Gmina Krzyż Wielkopolski może przeprowadzić kontrolę
nieruchomości objętej wnioskiem.
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Rozdział 6.
Zasady gospodarowania środkami finansowymi
§ 8. Środki przeznaczone na finansowanie Programu, zrealizowane zostaną w formie płatności za wykonaną
usługę, polegającą na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, na konto wykonawcy, po przedłożeniu przez
niego faktur VAT wraz z dokumentami potwierdzającymi unieszkodliwienie takiej ilości wyrobów zawierających
azbest, jaką wykazano na fakturach, zgodnie z zapisami określonymi w umowie, o której mowa w § 5 ust. 2
niniejszego Regulaminu.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyż Wielkopolski na rok 2022.

Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim
ul. Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyż Wielkopolski
WNIOSEK
o usunięcie wyrobów zawierających azbest
I. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko / pesel/ nazwa podmiotu/NIP: …………………………………………………………………………………………………
Miejscowość: …….…………………………….…………..……… Kod pocztowy: ………………………………………………
Ulica: …………………………………………………..……………… Nr domu / nr lokalu: ……….……………………………..
Nr Telefonu: ……………………………………....................
II. MIEJSCE WYSTĘPOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Miejscowość: …….…………………………….…………..……… Kod pocztowy: ………………………………………………
Ulica: ……………………………………………………………..…… Nr domu / nr lokalu: ……….……………………………..
Nr ewidencyjny działki: ……………………………………………………………………………………………...…..
III. TYTUŁ PRAWNY WNIOSKODAWCY DO NIERUCHOMOŚCI
□ właściciel / użytkownik wieczysty
□ współwłaściciel / współużytkownik wieczysty
□ dzierżawca
□ inny – podać jaki: ...............................................................................................................
IV. ZAKRES PRAC OBJETYCH WNIOSKIEM:
□ demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
□ zbieranie, transport i unieszkodliwianie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.
V. RODZAJ BUDYNKU I ILOŚĆ AZBESTU:
a.) w przypadku demontażu, transportu i unieszkodliwiania:
□ budynek mieszkalny ................ kg
□ budynek gospodarczy ..............kg
□ budynek inwentarski ............... kg
b.) w przypadku transportu i unieszkodliwiania:
□ budynek mieszkalny ................ kg
□ budynek gospodarczy …........... kg
□ budynek inwentarski .............. kg
VI. OŚWIADCZENIA
a.) Oświadczam/-y, że jestem/-śmy beneficjentem/-ami pomocy de minims, o której jest mowa w:
 § 4 pkt 2
□ TAK □ NIE
 § 4 pkt 3 i 4 □ TAK □ NIE
b.) Oświadczam/-y, że zapoznałem/-am się z treścią „Regulaminu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Krzyż Wielkopolski na rok 2022”.
c.) Wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781 t.j.).
d.) Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości
Jako współwłaściciel/-e nieruchomości wymienionej w niniejszym wniosku wyrażam/-y zgodę na wykonanie prac
związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest.
.........................................................................................................................................................................
(miejscowość, data)(podpis współwłaściciela/-i nieruchomości)
e.) Uwagi i informacje dodatkowe:
.........................................................................................................................................................................
........................................................
(data i podpis wnioskodawcy)
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WYPEŁNIA GMINA

…………………………………………………..
(nr ewidencyjny wniosku wg kolejności wpływu)

…………………………………………………..
(data wpływu wniosku do gminy)

Opinia urzędu gminy, potwierdzająca powierzchnię lub ilość wyrobów zawierających azbest wskazanych we
wniosku
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………..………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…….

…………………….………………………………….
data i podpis pracownika urzędu gminy
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