
ZARZĄDZENIE Nr 243/17 

WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC 

 z dnia 22 marca 2017 roku 

 
w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych                                

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec  

 

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

jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia                           

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 519) 

oraz § 2 Uchwały Nr XVIII/162/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2016 r.                     

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Bolesławiec” 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się szczegółowe zasady i warunki realizacji prac związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec. 

 

§ 2 

1. Realizacja prac obejmuje usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości                  

i obiektów położonych na terenie Gminy Bolesławiec, należących do osób fizycznych, 

na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza i które zostały 

zinwentaryzowane na cel sporządzenia „Aktualizacji Programu usuwania azbestu                       

i  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, ubiegające się o zakwalifikowanie do udziału                        

w pracach związanych z usuwaniem azbestu, winny posiadać tytuł prawny do 

nieruchomości, na której realizowana będzie usługa usuwania azbestu. 

 

§ 3 

1. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest będą polegały na:  

1) demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z opakowaniem, załadunkiem, 

transportem i unieszkodliwieniem na  uprawnionym składowisku; 

2) usuwaniu (zabraniu) wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz                  

z opakowaniem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem na uprawnionym 

składowisku. 

2.  Zakres prac nie obejmuje: 

1) finansowania zakupu materiałów budowlanych i wykonania nowego pokrycia 

dachowego; 

2) zabezpieczenia konstrukcji dachu do czasu zakończenia prac związanych                          

z wykonaniem nowego pokrycia dachowego; 



3) usunięcia wyrobów zawierających azbest, zleconego przez właściciela 

nieruchomości we własnym zakresie. 

 

§ 4 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest realizowane będzie przez wykonawcę 

wyłonionego przez Gminę Bolesławiec w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami). 

 

§ 5 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie sfinansowane w następujący sposób: 

1) 15,01 % kosztów – ze środków budżetu Gminy Bolesławiec; 

2) 84,99 % kosztów – ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                       

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

 

§ 6 

1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 2 obowiązane są złożyć wniosek – wg wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z następującymi 

dokumentami: 

1) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują 

się wyroby zawierające azbest, według załącznika nr 1 do wniosku; 

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację prac w zakresie usuwania azbestu 

przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której 

znajdują się wyroby zawierające azbest, według załącznika nr 2 do wniosku; 

3) oświadczenie o sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu, według 

załącznika nr 3 do wniosku; 

4) potwierdzenie zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, 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 (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zmianami); 

5) w przypadku, gdy prace obejmowały będą demontaż wyrobów zawierających 

azbest: 

a) potwierdzenie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290                

ze zmianami); 

b) pozwolenie na budowę / rozbiórkę obiektu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca      

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 

2. Wnioskodawca okaże do wglądu oryginały dokumentów, które stanowić będą załączniki 

do wniosku, celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem. 

3. Termin składania wniosków zostanie określony obwieszczeniem Wójta Gminy 

Bolesławiec ogłoszonym w zwyczajowo przyjęty sposób. 

 



§ 7 

1. Wnioski, o których mowa w § 6 ust. 1 rozpatrywane będą według kolejności wpływu do 

Urzędu Gminy Bolesławiec i nadanych numerów rejestrowych, aż do wyczerpania limitu 

środków przeznaczonych na realizację prac. 

2. Pierwszeństwo w ubieganiu się o wykonanie prac mają osoby, które terminowo złożyły 

„Deklarację uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”. Pozostałe osoby wchodzą w skład 

listy rezerwowej. 

3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3 nie będą rozpatrywane                       

i zostaną odesłane wnioskodawcy. 

4. Osoby, które złożą wnioski niekompletne i/lub zawierające błędy zostaną wezwane do 

ich uzupełnienia i/lub wniesienia poprawek w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania. W przypadku niezłożenia lub złożenia niewłaściwych uzupełnień i/lub 

poprawek w wyznaczonym terminie, wnioski nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane 

wnioskodawcy. 

5. Kompletne wnioski przekazane zostaną do realizacji Wykonawcy, o którym mowa w § 4. 

6. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji wnioskodawca zostanie poinformowany na 

piśmie bądź telefonicznie. 

7. Wnioskodawca może wycofać wniosek przed terminem, o którym mowa w § 6 ust. 3 lub 

zrezygnować z ubiegania się o dofinansowanie po zakwalifikowaniu jego wniosku do 

realizacji. W takim przypadku jego wniosek zostaje skreślony, odesłany na adres 

wnioskodawcy i zastąpiony wnioskiem z listy rezerwowej. 

8. Zastrzega się prawo realizacji wniosków z listy rezerwowej poza kolejnością wynikającą 

z nadanych numerów rejestrowych tylko i wyłącznie w przypadku, gdy pozostały do 

wykorzystania limit środków finansowych nie pozwala na realizację kolejnego wniosku, 

a następny w kolejności wniosek lub wnioski mieszczą się w dostępnym limicie. 

9. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych zostaną 

odesłane wnioskodawcom. 

§ 8 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. ochrony środowiska. 

 

§ 9 

Traci moc Zarządzenie Nr 159 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 01 kwietnia 2016 r.                      

w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolesławiec. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  



Załącznik do Zarządzenia Nr  243/17 
Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 22 marca 2017 roku 

JAN KOWALSKI 
(imię i nazwisko) 
 

Ul. Kościuszki nr 12, 59-700 Bolesławiec 
(adres zamieszkania, adres do korespondencji) 
 

75/732-33-33 
(numer telefonu) 
 

 
Wójt Gminy Bolesławiec 
ul. Teatralna nr 1a 
59-700 Bolesławiec  

 

 
W N I O S E K 

o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
 

 
Ja niżej podpisany wnioskuję o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie 

nieruchomości – działki gruntu nr 1 w miejscowości KRUSZYN, do której posiadam tytuł prawny,  w całkowitej ilości 

140 m2, z: 

 budynku mieszkalnego w ilości 140 m2 

UWAGI ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 budynku mieszkalno-gospodarczego w ilości …………………………………………………………………………….. m2 

UWAGI ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 budynku gospodarczego w ilości …………………………………………………………………….………………….….. m2 

UWAGI ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 budynku innego w ilości ……………………….……………………………………………………………...….………….. m2 

UWAGI ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 nieruchomości (azbest zmagazynowany) w ilości ……………………………..………………………...……………….. m2 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wejście na teren ww. nieruchomości Wykonawcy wyłonionemu przez Gminę Bolesławiec                       
w trybie przetargu nieograniczonego, w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest. 

 
 
 

Bolesławiec, dnia 30.03.2017r. Jan Kowalski 
                                                                               (miejscowość, data i podpis)  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
przez Gminę Bolesławiec usługi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec, w tym przekazania 
tych danych Wykonawcy prac w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,  poz. 922). 
 
 
    

Bolesławiec, dnia 30.03.2017r. Jan Kowalski      
                                                                               (miejscowość, data i podpis)  

 

Komentarz [m1]: Wniosek wypełnia 

właściciel nieruchomości. Jeśli 

właścicielem nieruchomości jest 

małżeństwo wówczas każdy z 

małżonków winien złożyć podpis na 

wniosku i jego załącznikach. Jeśli 

nieruchomość stanowi współwłasność 

wówczas wniosek może złożyć jeden 

ze współwłaścicieli, ale winien 

dołączyć do niego zgodę pozostałych 

współwłaścicieli na załączniku nr 2 do 

wniosku.  

Komentarz [m2]: Informacje na 

temat ilości azbestu na terenie 

nieruchomości uzyskają Państwo w 

pokoju nr 5, parter Urzędu Gminy 

Bolesławiec. 



Wymagane załączniki do wniosku: 

1) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające 

azbest, według załącznika nr 1 do wniosku; 

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację prac w zakresie usuwania azbestu przez wszystkie osoby 

posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, według 

załącznika nr 2 do wniosku; 

3) oświadczenie o sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu, według załącznika nr 3 do wniosku; 

4) potwierdzenie zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w Starostwie 

Powiatowym w Bolesławcu, 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 (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zmianami); 

5) w przypadku, gdy prace obejmowały będą demontaż wyrobów zawierających azbest: 

a) potwierdzenie zgłoszenia we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej                    

(tj. w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu) robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 

budowę, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

290 ze zmianami); 

b) pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do wniosku 

 
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM  

WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 
 

 

Ja niżej podpisany (a)  JAN KOWALSKI 
(imię i nazwisko osoby składającej wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest)  

 

legitymujący (a) się DOWÓD OSOBISTY ACX556678 WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC 

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego) 

 

zamieszkały (a) UL. KOŚCIUSZKI NR 12, 59-700 BOLESŁAWIEC 

(adres zamieszkania/ siedziba – kod pocztowy, miejscowość,  ulica nr domu, mieszkania) 

 

oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, oznaczoną w ewidencji gruntów  

i budynków jako działka nr 1 w miejscowości KRUSZYN wynikający z prawa1) :  

 własności  
 

 współwłasności ……………………………………………………………………………………………………………….…………… 
(wskazać współwłaścicieli - nazwisko i imię lub nazwa oraz adres) 

BEATA NOWAK (UDZIAŁ ½); UL. ZGORZELECKA NR 5, 59-700 BOLESŁAWIEC 

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

 użytkowania wieczystego 

 współużytkowania wieczystego ………………………………………………………..………………………………….……………… 
(wskazać współużytkowników- nazwisko i imię lub nazwa oraz adres) 

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

 trwałego zarządu ………………………..………………………………………………….…………………………………………………  
(wskazać właściciela - nazwisko i imię lub nazwa oraz adres) 

 

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

 

 ograniczonego prawa rzeczowego ………………………………………………….……………………………………………………  
(wskazać właściciela - nazwisko i imię lub nazwa oraz adres) 

 

stosunku zobowiązaniowego (np. dzierżawa, najem przewidujący uprawnienia do wykonywania robót w obiektach 

budowlanych) 

 

inne (podać jakie) …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 

06 czerwca 1997r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1137 ze zmianami), potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 
 
 
 

 
Bolesławiec, dnia 30.03.2017r. Jan Kowalski 

                                            (miejsce złożenia oświadczenia data i podpis) 
 

 
1) Odpowiednie zaznaczyć 

 
 

Komentarz [m3]: Np. własność 

małżeńska. 



Załącznik nr 2 do wniosku 

 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

 
 
Ja niżej podpisany (a)  BEATA NOWAK 

(imię i nazwisko) 

 

legitymujący (a) się DOWÓD OSOBISTY ARL 897536 PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC 

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)  

 

zamieszkały (a) UL. ZGORZELECKA NR 5, 59-700 BOLESŁAWIEC 

(adres zamieszkania/ siedziba – kod pocztowy, miejscowość,  ulica nr domu, mieszkania) 

 
 

oświadczam, że 
 

jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym1) nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości 

KRUSZYN -  działka gruntu nr 1 oraz wyrażam zgodę na usunięcie wyrobów zawierających azbest, objętych wnioskiem 

o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 

 

 
 

Bolesławiec, dnia 30.03.2017r Beata Nowak  
                    (miejsce złożenia oświadczenia data i podpis) 

 

 
1) Odpowiednie zaznaczyć 
 

 
 

Uwaga: 
Oświadczenie wypełnia  każdy z właścicieli / współwłaścicieli /użytkowników wieczystych oddzielnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do wniosku 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o sposobie wykorzystywania nieruchomości / obiektu 

 
 

Ja niżej podpisany (a), oświadczam, że1): 

 w budynku mieszkalnym 

 w budynku mieszkalno-gospodarczym 

 w budynku gospodarczym 

 w budynku innym 

  na nieruchomości 

w miejscowości KRUSZYN na działce gruntu nr 1 nie jest prowadzona działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 ze zmianami). 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 

06 czerwca 1997r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1137 ze zmianami), potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 
 

Bolesławiec, dnia 30.03.2017r. Jan Kowalski 
                                            (miejsce złożenia oświadczenia data i podpis) 

 

 

    
1) Odpowiednie zaznaczyć 

 
 
 

 

 


