Turośń Kościelna, dnia 2018-04-12
GKS.6232.1.2018
INFORMACJA
dotycząca zadania pn.:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turośń Kościelna”,
realizowanego w 2018 roku.
„Deklaracja uczestnictwa” jest podstawą do kwalifikacji mieszkańców Gminy Turośń Kościelna do
zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turośń Kościelna”
realizowanego przez Urząd Gminy Turośń Kościelna w 2018 roku.
Na podstawie złożonych „Deklaracji uczestnictwa” zostanie dokonany nabór odbiorców zadania.
Osoby ubiegające się o dofinansowanie muszą dysponować tytułem własności do działki, na której
znajdują się wyroby zawierające azbest.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach zadania mieszkańcy gminy otrzymają 100% dofinansowania na realizację zadania.
Dofinansowaniem obejmuje usunięcie wyrobów zawierających azbest tj.: demontaż, zbieranie, załadunek
oraz przygotowanie do transportu i transport, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do
unieszkodliwienia. Dofinansowanie zadania nie obejmuje kosztów prac związanych z zakupem i
wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
Zgodnie z § 5 pkt. 8 Regulaminu przyznawania dotacji do usuwania azbestu z terenu gminy Turośń
Kościelna przyjętego Uchwałą nr VIII/65/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 8 września 2011r.
dofinansowanie do transportu i utylizacji azbestu można otrzymywać raz na 3 lata.
W przypadku jeżeli azbest zalega na budynku, który jest ściśle związany z działalnością rolniczą (np.
budynek gospodarczy, w którym znajdują się maszyny rolnicze, prowadzona jest produkcja roślinna lub chów
zwierząt gospodarskich), dofinansowanie traktowane jest jako pomoc de minimis w rolnictwie (na podstawie
Rozporządzenia 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. 2010 r. Nr 121, poz. 810).
W przypadku jeżeli azbest zalega na budynku, który jest ściśle związany z działalnością gospodarczą
(dotyczy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych), dofinansowanie traktowane jest jako pomoc de minimis (na
podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn.
zm.).
Pozostałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o usunięcie wyrobów
zawierających azbest w ramach pomocy de minimis wyłączone są z dofinansowania.
Uwaga w przypadku gdy azbest zalega na dachu budynku należy dokonać zgłoszenia
wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Kopię zgłoszenia
należy dostarczyć wraz z niniejszą deklaracją w terminie do 20 kwietnia 2018 r.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem odbioru azbestu w okresie lipiec - październik 2018 r. winny
złożyć do Urzędu Gminy Turośń Kościelna (pok. 26, II piętro) „Deklarację uczestnictwa”,
w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 20 kwietnia 2018 r.
Nie złożenie dokumentu w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z
niniejszego dofinansowania w bieżącym roku i przesunięcie wniosku na kolejne lata.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

w zadaniu realizowanym w okresie lipiec - październik 2018 roku, polegającym na:
usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turośń Kościelna
Ja, niżej podpisany/a
Nazwisko ....................................................................
Imię .............................................................................
Miejscowość................................................................
Kod pocztowy ……………………………………………..………….
Ulica …………………………………………………………..………..
Numer domu …………………………………………………
Nr PESEL …………………………………….………………. telefon ………………………………………………
Nr geodezyjny nieruchomości ………... obręb ……………………………………………………..
Ilość wyrobów zawierających azbest ………………………………..
Lokalizacja wyrobów azbestowych:
zdemontowany / na budynku mieszkalnym / na budynku gospodarczym*)









Oświadczam, iż w 2018 roku będę uczestniczyć w zadaniu polegającym na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Turośń Kościelna, obejmującym: demontaż, transport
i unieszkodliwienie *) odpadów zawierających azbest z budynku mieszkalnego / gospodarczego *).
Oświadczam, iż budynek mieszkalny / gospodarczy *) jest moją własnością. Na tej podstawie mam
prawo do dysponowania nim do dnia 31.12.2018 roku.
Oświadczam, iż w budynku, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest nie jest prowadzona
działalność komercyjna.
Mam świadomość i zgadzam się na to, że projekt będzie realizowany przez Gminę Turośń
Kościelna pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na lata 2018-2019.
Wyrażam zgodę na realizację zadania (demontaż, transport i unieszkodliwienie *) odpadów
zawierających azbest) z nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę Turośń Kościelna.
Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat nie otrzymałem dofinansowania do transportu i utylizacji
azbestu z nieruchomości, będącej moją własnością.
Oświadczam, że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go
lat kalendarzowych:
Otrzymałem pomoc de minimis w kwocie nie przekraczającej 15 tys. euro brutto/ w kwocie
przekraczającej 15 tys. euro brutto /nie otrzymałem pomocy de minimis. *) **)

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na
potrzeby realizowanego zadania.

Data, Czytelny podpis ……………………………………………
Wyjaśnienia:

*) niepotrzebne skreślić
**) Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom (w tym rolnikom), które nie wymaga notyfikacji
Komisji Europejskiej. Może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach: na szkolenia, inwestycji, w formie zwolnień
podatkowych, umorzenia odsetek ZUS, pożyczek preferencyjnych i innych.
Przykładowe formy pomocy de minimis w rolnictwie: dopłaty do materiału siewnego, ulgi w opłacie składek KRUS, ulgi w
spłacie czynszu dzierżawnego, ulgi podatkowe, ulgi w opłatach środowiskowych, dotacje, dopłaty do kredytów na zakup
ziemi na zasadach pomocy de minimis, umorzenia w całości lub części wierzytelności ARiMR, dopłaty do kredytów
klęskowych na zasadzie pomocy de minimis, pomoc finansowa dla rolnika, który w 2014 r. był producentem owoców
porzeczki czarnej lub wiśni, cebuli, kapusty lub jabłek, pomoc finansowa dla rolnika, który w 2014 r. poniósł szkody w
uprawach rolnych wyrządzone przez dziki.

