
ZARZĄDZENIE NR VIII/48/2020
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru deklaracji  dotyczących chęci przystąpienia do programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Orzesze współfinansowanego ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w roku 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z Regulaminem dofinansowania zadań przy udziale 
środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 
priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 
związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
i naboru wniosków Zatwierdzony uchwałą Zarządu Funduszu nr 1894/2019 z dnia 19.12.2019 r. 
zarządza co następuje:

§ 1. Ogłosić nabór deklaracji dotyczących chęci przystąpienia do programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta Orzesze współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2020

1. Nabór deklaracji rozpoczyna się dnia 11 marca 2020 r., kończy się dnia 1 kwietnia 2020 r. 
Nabór deklaracji odbywał będzie się w siedzibie Urzędu Miasta Orzesze.

2. Ustala się wzór deklaracji chęci udziału w programie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia oraz wzór oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2.

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie deklaracji wraz z oświadczeniem, 
stanowiącymi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

4. Deklaracje, które wpłyną do Urzędu Miasta Orzesze przed lub po terminie określonym w ust 
1 pozostaną bez rozpatrzenia. O dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta 
Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Id: 8D6E9118-7636-43A2-97E4-195146BEBE8F. Podpisany Strona 1



Orzesze, dn. ………............2020 r.

Burmistrz Miasta Orzesze

DEKLARACJA CHĘCI UDZIAŁU W PROGRAMIE USUWANIA

AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

1. Wnioskodawca:…………………………………………………….......................……………………
(imię i nazwisko właściciela budynku / nieruchomości)

2. Adres zamieszkania:………………………………………………..............…………………………..

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

3. Telefon kontaktowy: ..………………………………………………………………………………………….

4. Adres miejsca lokalizacji odpadów: .......………………………………..…..……......................………

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

5. Numer ewidencyjny działki:
……………………………………………………………………….…………………………..……….

6. Numer Księgi Wieczystej:
……………………………………………………………………….…………………………..……….

7. Rodzaj odpadów do utylizacji:

płyty azbestowo-cementowe płaskie

płyty azbestowo-cementowe faliste

inne………………………………………………………………………………………………

8. Rodzaj obiektu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest:

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

…………………………………………………………………………….………….....………..………
(budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, itp.)

9. Ilość odpadów zawierających azbest (m2/Mg):……..…………………………………………………..

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów zawierających azbest:……..………………………………

………………………………………
Podpis wnioskodawcy

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr VIII/48/2020

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 10 marca 2020 r.
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Wymagane załączniki:

1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku / nieruchomości z której będą usuwane wyroby
zawierające azbest

2) Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na przystąpienie do programu

3) Oświadczenie uczestnika programu
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Orzesze, dn. ………............2020 r.
….......................…………………

….......................…………………

……………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/(a)*………….……………………………………….……………………..………

legitymujący/(a)* się dowodem osobistym (seria i numer) ………….…….…………………………

wydanym przez ………………………………………………………………………….oświadczam,

że:

1) posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, której dotyczy niniejszy wniosek,

2) w budynkach objętych wnioskiem bądź jego pomieszczeniach nie jest prowadzona działalność
gospodarcza,

3) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, będzie ono udzielane zgodnie
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Oświadczam, że zostałem/(am)* poinformowany/(a)*:

warunkiem realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest

uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Katowicach na wniosek złożony przez Urząd Miejski w Orzeszu;

sposób realizacji wniosku oraz wszelkie terminy realizacji programu będą uzależnione od wielkości

pozyskanego przez Urząd Miejski w Orzeszu na rok 2020 dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzesze obejmuje wyłącznie

koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania powyższych wyrobów, nie obejmuje

natomiast zakupu i wykonania nowego pokrycia;

o ewentualnej rezygnacji powiadomię Urząd Miejski w Orzeszu niezwłocznie w formie pisemnej.

………………………………… …………………………………………..…………

(miejscowość i data) (czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VIII/48/2020

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 10 marca 2020 r.
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Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze, z siedzibą

w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl.

2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można

skontaktować się telefonicznie pod numerem: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na

adres mailowy: iod@orzesze.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z przepisu

prawa na podstawie art.6 ust.1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania

danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikających z zawartych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących

obowiązku archiwizowania dokumentacji.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z wymogami prawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z chęci udziału w programie usuwania azbestu i

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzesze na lata 2020-2032.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie

profilowania.
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