
UCHWAŁA NR XLV/552/2018
RADY GMINY MSZANA DOLNA

z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Demontaż i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mszana Dolna” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 - Ochrona środowiska, Działanie 5.2 
- Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 400 a ust. 1 pkt. 8, art. 403 ust. 2 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin realizacji i finansowania projektu pn. „Demontaż i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mszana Dolna” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 - Ochrona środowiska, Działanie 5.2 - 
Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksandra Kania
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/552/2018

Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 5 marca 2018 r.

Regulamin realizacji i finansowania projektu pn. „Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest na terenie gminy Mszana Dolna”

§ 1. Regulamin dotyczy zasad realizacji projektu pn. „Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest na terenie gminy Mszana Dolna”, finansowanego w 85% ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 - Ochrona środowiska, 
Działanie 5.2 - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami oraz 
w 15% ze środków Budżetu Gminy, uczestnictwa w nim, realizacji merytorycznych działań z uwzględnieniem 
obowiązków osób i instytucji na poszczególnych etapach prac. Określa relacje Gmina/Uczestnik Projektu. 
Numer projektu RPMP.05.02.02.-12-0518/17.

§ 2. Definicje

Zastosowane w Regulaminie terminy oznaczają:

1. Azbest – to wyroby oraz materiały zawierające azbest zgodnie z definicją przepisów ustawy z dnia 
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze 
zm.).

2. Deklaracja – oznacza pisemne złożenie przez Uczestnika projektu deklaracji udziału w projekcie /zał. nr 
1 do regulaminu/;

3. Dofinansowanie – są to środki finansowe zabezpieczone przez Gminę w związku z realizacją zadań na 
nieruchomości Uczestnika projektu;

4. Dokumentacja Beneficjenta – komplet dokumentów składanych przez Beneficjenta Ostatecznego 
Beneficjenta.

5. Dotacja – oznacza dotację celową przyznaną Beneficjentowi (Gminie) w ramach Projektu; 

6. Program – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM).

7. Efekt rzeczowy – należy przez to rozumieć pełne wykonanie zadania;

8. Efekt ekologiczny – należy przez to rozumieć ilość wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych 
wyrobów budowlanych zawierających azbest;

9. Gmina – rozumie się przez to Beneficjenta projektu - Gminę Mszana Dolna - odpowiedzialną za 
realizację projektu (odpowiadająca za całość działań w projekcie);

10. IZ RPO WM – oznacza to Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

11. Koszty kwalifikowane – koszty, które mogą być dofinansowane w przypadku Uczestnika projektu oraz 
refundowane w przypadku Gminy.

12. Koszty niekwalifikowane – koszty, które nie kwalifikują się do dofinansowania (refundacji). Koszty te 
pokrywane są ze środków własnych odpowiednio przez Gminę oraz Uczestnika projektu. 

13. Lista rankingowa – utworzona na podstawie kolejności wpływu Wstępnych deklaracji udziału lista 
osób, które zakwalifikowały się do udziału w Programie i mieszczą się w limitach określonych w Projekcie.

14. Lista rezerwowa – lista osób, które nie zakwalifikowały się na Listę rankingową, utworzona na 
podstawie kolejności wpływu Wstępnych deklaracji udziału.

15. Nieruchomość – jest to część powierzchni ziemskiej stanowiącą odrębny przedmiot własności 
Beneficjenta ostatecznego, usytuowaną na terenie gminy Mszana Dolna;
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16. Obiekt – rozumie się przez to budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż, wiatę, altanę usytuowane na 
terenie gminy Mszana Dolna; 

17. Okresie trwałości projektu – oznacza okres wynoszący 5 lat od daty rozliczenia dofinansowania 
całego Projektu realizowanego przez Gminę.

18. Uczestnik Projektu – rozumie się przez to ostatecznego odbiorcę grantu, osobę fizyczną, 
właściciela/współwłaściciela obiektu budowlanego z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest lub 
składowanymi na nieruchomości wyrobami zawierającymi azbest;

19. Umowa z Uczestnikiem Projektu – jest to umowa podpisana pomiędzy Uczestnikiem projektu 
a Gminą Mszana Dolna, określającą warunki udziału w Projekcie;

20. Projekt – przedsięwzięcie pod nazwą - „Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest na terenie gminy Mszana Dolna” planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 5 - Ochrona środowiska, Działanie 5.2 - 
Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami, numer naboru 
RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17.

21. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.

22. Wykonawca – przedsiębiorca (konsorcjum przedsiębiorców) wybrany w drodze postępowania 
o udzielnie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, posiadający uprawnienia 
zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ).

23. Zadanie –prace związane z wykonaniem usługi: 

23.1. Demontażu pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w tym: demontaż 
pokrycia dachowego i jego zabezpieczenie, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz 
unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych.

23.2. Odbioru odpadów zgromadzonych na posesjach w tym: fizyczny odbiór odpadu przez Wykonawcę, 
transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku;

24. Zrealizowanie zadania – należy przez to rozumieć zakończenie prac realizowanych w ramach zadania, 
określonych w pkt. 23; 

§ 3. Cel projektu

1. Celem Projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez wyeliminowanie szkodliwego wpływu 
i negatywnych dla zdrowia skutków, spowodowanych azbestem u mieszkańców Gminy Mszana Dolna oraz 
likwidacja "dzikich wysypisk", na których znajduje się azbest.

2.  Cel Projektu jest zbieżny z priorytetami Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś 5 - 
Ochrona środowiska, Działanie 5.2 - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 
Gospodarka odpadami (typ C. przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu).

§ 4. Warunki uczestnictwa w Projekcie.

1. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020 wg wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zawartych w umowie o dofinansowanie i będzie finansowany 
w 85% przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 oraz w 15% przez Gminę Mszana Dolna.

2.  W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (Uczestnicy projektu), dysponujące nieruchomością na 
terenie gminy Mszana Dolna, które złożyły deklarację przystąpienia do Projektu, na etapie wstępnej oceny, 
nie ponoszące żadnych kosztów udziału w projekcie za wyjątkiem kosztów niekwalifikowanych, które nie są 
przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2168) posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością - miejsca realizacji projektu 
(tj. miejsca, na którym znajduje się azbest), w innym przypadku (np. współwłasności małżeńskiej, dzierżawy 
itp.) posiada zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości do planowanych w projekcie działań.

3.  Wybór Uczestników projektu do udziału w Projekcie będzie dokonany wg następujących kryteriów: 

3.1. Potencjalny Uczestnik Projektu musi być osobą fizyczną;

3.2. Obiekty z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest oraz nieruchomości na których znajdują 
się odpady wyrobów zawierających azbest, zlokalizowane są na terenie Gminy Mszana Dolna;
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3.3. Uczestnik Projektu posiada prawo do dysponowania obiektem oraz nieruchomością z tytułu 
własności lub współwłasności;

3.4.Nieruchomość/obiekt znajduje się w bazie danych o zinwentaryzowanych obiektach posiadających 
pokrycia lub okładziny z materiałów zawierających azbest tj. baza azbestowa; 

3.5. Obiekt posiada I lub II stopień pilności, określony w ocenie stanu i możliwości bezpiecznego

użytkowania wyrobów zawierających azbest;

3.6. Deklaracja udziału w Projekcie została złożona przez Uczestnika projektu wraz z pozwoleniem lub 
zgłoszeniem, wymaganymi przepisami prawa budowlanego.

3.7. Uczestnik Projektu nie uczestniczy w realizacji innego projektu finansującego ten sam zakres prac 
oraz nie korzystał w ostatnich 7-u latach z dofinansowania na rzecz wymiany tego samego pokrycia 
dachowego.

3.8. Uczestnik Projektu nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na 
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych (dotyczy przedsiębiorców);

3.9. Uczestnik Projektu nie posiada zaległości z tytułu podatków i opłat i innych należności względem 
Gminy Mszana Dolna.

4. Na listę podstawową umieszczeni będą również Uczestnicy Projektu, którzy złożyli wnioski w ramach 
wcześniej realizowanych Projektów i uzyskali pozytywną ich opinię, a wnioski te nie zostały zrealizowane, pod 
warunkiem spełnienia kryteriów określonych w § 4 pkt. 3.

5. Ocena wniosków będzie prowadzona przez Beneficjenta w oparciu o złożone dokumenty oraz dane 
dostępne Gminie. Spełnienie przez potencjalnego Uczestnika Projektu wszystkich kryteriów określonych 
w pkt. 3 sprawi, że Gmina umieści Go na podstawowej liście Uczestników projektu.

6. Niezakwalifikowanie się na listę podstawową spowoduje umieszczenie Uczestnika projektu na liście 
rezerwowej a po spełnieniu kryteriów dostępu określonych w pkt. 3. Zostanie umieszczony na liście 
podstawowej.

7. Nabór na listę rezerwową Uczestników Projektu będzie obywał się w sposób ciągły, w trakcie realizacji 
Projektu.

9. Uczestnik projektu z listy rezerwowej zostanie umieszczony na liście podstawowej w sytuacji gdy 
w ramach realizacji Projektu zostaną ujawnione oszczędności lub zwolni się miejsce na liście podstawowej.

W sytuacji takiej będzie decydować kolejność zgłoszeń (nie dotyczy: obiektów z I stopniem pilności, 
osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i biednych) oraz spełnienie minimum kryteriów oceny.

10. Uczestnik projektu przystępując do Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
oraz na uczestnictwo w wywiadach, ankietach i panelach w ramach ewaluacji, badań i analiz itp. dla potrzeb 
Projektu (oświadczenie - zał. Nr 4 do regulaminu).

14. Uczestnik Projektu deklaruje wykonanie zadania w określonym terminie jednak nie później niż do 
31.10.2020 r. 

§ 5. Dodatkowe warunki udziału w projekcie

1. Uczestnicy Projektu, spełniający warunki udziału zgodnie z §4 pkt. 3, uzyskują pokrycie kosztów 
wykonania zadania, o których mowa w § 2 pkt. 23 Regulaminu do 100% .

2. W przypadku nieruchomości, wykorzystywanych częściowo do prowadzenia działalności gospodarczej, 
dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na część nie przeznaczoną na prowadzenie tej działalności.

3. Realizacja zadania na nieruchomości Uczestnika Projektu, będzie prowadzona po podpisaniu umowy 
Uczestnika Projektu z gminą Mszana Dolna, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 6. Koszty kwalifikowane.

1. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie wydatki związane z realizacją zadania, które obejmują:

a) Demontaż pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w tym: demontaż pokrycia 
dachowego i jego zabezpieczenie, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienie na 
składowisku odpadów niebezpiecznych.
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b) Odbiór odpadów zgromadzonych na posesjach w tym: fizyczny odbiór odpadu przez Wykonawcę, transport 
wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku;

2. Za koszty zadania uznane zostaną wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami VAT lub 
dokumentami o równoważnej wartości dowodowej (rachunek).

3. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym zadania.

§ 7. Warunki realizacji Projektu.

Działania, o których mowa w § 2 pkt. 23 Regulaminu będą przebiegały w następujący sposób:

1. Uczestnik projektu składa zgłoszenie robot budowlanych polegających na usunięciu wyrobów 
zawierających azbest, według g. właściwości, organowi architektoniczno-budowalnemu.

2. Uczestnik Projektu składa do Gminy deklarację przystąpienia do Projektu wraz z załączonymi 
dokumentem, o którym mowa w ust.1 (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

3. W sytuacji odbioru odpadów zawierających azbest (tzw. gruzu), zgromadzonych na nieruchomości, etap 
opisany w pkt. 1 jest pomijany.

4. Gmina przekazuje Uczestnikowi Projektu Regulamin udziału w Projekcie oraz informację o przebiegu 
procesu zbiórki i zasadach BHP obowiązujących mieszkańców/lokatorów/ użytkowników miejsca realizacji 
projektu.

5. Uczestnik Projektu składa wniosek wraz z załącznikami (wzór załącznik nr 2).

4. Podpisanie umowy Uczestnika Projektu z Gminą Mszana Dolna na wykonanie zadania (załącznik nr 3).

6. Przekazanie Uczestnikowi Projektu informacji o Wykonawcy prac związanych z usuwaniem 
i unieszkodliwieniem azbestu, wybranemu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

7. Ustalenie terminu wykonania prac bezpośrednio na drodze Uczestnik Projektu -Wykonawca.

8. Przekazanie przez Wykonawcę ostatecznego harmonogramu prac do Gminy Mszana Dolna.

9. Realizacja działań przez Wykonawcę.

10. Potwierdzenie wykonania prac przez Uczestnika Projektu.

11. Złożenie dokumentacji po realizacyjnej przez Wykonawcę w Gminie Mszana Dolna.

§ 8. Zasady realizacji zadania

1. Uczestnicy Projektu będą wybierani w drodze otwartego naboru, który Gmina ogłosi na stronie 
internetowej https://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna   oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób. 

2. Dokładny termin przyjmowania wniosków od Uczestników Projektu zostanie określony rocznie i podany 
do wiadomości na stronie internetowej Gminy.

3. W trakcie trwania naboru Gmina zorganizuje otwarte konsultacje związane z realizacją Projektu.

4. Uczestnik Projektu wraz z wnioskiem o przystąpieniu do Projektu w ramach naboru (zał. 2), złoży:

a) dokument zgłoszenia robót budowlanych (opcjonalnie)

b) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (zgoda współwłaścicieli),

c) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

d) oświadczenie dotyczące trwałości przedsięwzięcia,

e) oświadczenie o pokryciu kosztów niekwalifikowanych w przypadku budynków przeznaczonych w części na 
działalność gospodarczą.

5. Podpis Uczestnika Projektu pod dokumentacją wniosku ma wagę oświadczenia, a poświadczenie w nim 
nieprawdy może skutkować sankcjami prawnymi, jak również może stanowić podstawę do wykluczenia go 
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

6. Weryfikacja deklaracji przeprowadzona będzie po zakończeniu naboru, o którym mowa w ust. 1.

7. Ocenie będą podlegały wyłącznie wnioski sporządzone na właściwym formularzu, wypełnione czytelnie 
i podpisane przez uprawnionych Uczestników Projektu (np. wszystkich współwłaścicieli nieruchomości).
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8. Sprawdzający wniosek dokonują wnikliwej analizy potwierdzenia prawa do dysponowania 
nieruchomością przez Uczestnika projektu. Jakiekolwiek wątpliwości będą skutkowały odrzuceniem wniosku 
lub zwróceniem go do poprawy formalnej, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.

9. Gmina ma prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień, dokumentów a także do kontroli budynku i terenu 
na miejscu planowanej realizacji projektu na każdym jego etapie oraz po zakończeniu.

10. Złożenie wniosku nie jest żadnym zobowiązaniem zarówno dla Uczestnika projektu jak i jednostki 
samorządu terytorialnego. Podstawą do roszczeń jest dopiero podpisana umowa.

11. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Gminy w sytuacji 
okoliczności mogących mieć wpływ na jego realizacje a szczególnie zmiany stanu prawnego nieruchomości.

§ 9. Zasady dotyczące trwałości Projektu oraz kontroli Beneficjentów ostatecznych 

1. Gmina Mszana Dolna jako beneficjent środków zobowiązuje się do utrzymania trwałości Projektu.

2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do utrzymania trwałości Projektu w zakresie określonym w umowie 
zawartej pomiędzy Gminą Mszana Dolna a Uczestnikiem projektu.

3. Gmina oraz podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE mają możliwość kontroli realizacji zadania 
u Uczestników projektu na każdym etapie jego realizacji, po zrealizowaniu oraz w okresie trwałości Projektu.

4. Uczestnik Projektu zobowiąże się umożliwić przeprowadzenie kontroli zadania, podmiotom 
uprawnionym określonym w pkt. 3.

5. W ramach kontroli, o której mowa w pkt. 3, mogą być przeprowadzone oględziny obiektu oraz miejsca 
realizacji zadania.

6. W ramach kontroli podmioty wskazane w pkt. 3 mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które 
mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na 
piśmie informacji dotyczących realizacji zadania w określonym przez kontrolujących terminie.

7. W przypadku niezachowania trwałości Projektu, Uczestnika projektu będzie obowiązany do zwrotu 
kosztu realizacji zadania wraz z odsetkami, w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia 
rozpoczęcia okresu trwałości Projektu.

§ 10. Rozliczenie finansowe

1. Uczestnicy Projektu partycypują / nie partycypują w kosztach realizacji działań z wyjątkiem sytuacji, 
gdy w grę wchodzą koszty niekwalifikowane zapisane w § 2 pkt. 12

2. Za realizację prac wykonanych na terenie i na rzecz Uczestników Projektu odpowiada Gmina na 
podstawie umowy podpisanej z Uczestnikiem projektu także w zakresie zobowiązań finansowych 
z zastrzeżeniem pkt.1.

3. Warunkiem niezbędnym do dokonania rozliczenia finansowego jest przedłożenie przez Wykonawcę 
robót harmonogramu wykonanych prac, o których mowa §2 pkt. 23 Regulaminu, potwierdzonych przez 
Uczestnika projektu w terminie do 14 dni od daty zakończenia działań lub innym terminie zgodnym z umową.

§ 11. Postanowienia porządkujące

1. Postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie ze względu na zmianę wytycznych, warunków prawnych 
strategicznych, technologicznych.

2. Każdorazowo po dokonanej zmianie informacja o niej wraz z jednolitym tekstem Regulaminu zostanie 
podana do wiadomości na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej.

3. Gmina jako Beneficjent jest władna do wyrażania ostatecznych i wiążących opinii o interpretacji zapisów 
niniejszego Regulaminu

4. Uczestnik Projektu biorąc udział w Projekcie jest obowiązany do samodzielnego pozyskiwania 
informacji dotyczących realizacji Projektu w Gminie a w szczególności dotyczących terminu wykonania 
demontażu pokrycia dachowego oraz terminu odbioru zgromadzonych odpadów zawierających azbest (tzw. 
Gruzu).

5. Gmina będzie kontaktowała się z Uczestnikiem projektu za pośrednictwem telefonu, faksu, poczty 
elektronicznej lub wybranego operatora pocztowego.

6. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
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1) Zał. Nr 1 - Deklaracja udziału w Projekcie,

2) Zał. Nr 2 - Wniosek Uczestnika projektu,

3) Zał. Nr 3 – Umowa z Uczestnikiem projektu,

4) Zał. Nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu,

5) Zał. Nr 5 - Oświadczenie dotyczące zgromadzonych odpadów zawierających azbest (gruzu) na terenie 
nieruchomości.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………….r. i jest obowiązujący przez cały okres 
realizacji Projektu z zastrzeżeniem § 11 ust. 1, ust. 2 i ust. 3.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksandra Kania

.
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                                                                                                                                            Załącznik nr 1  

Nr ……………………………………..                                  Mszana Dolna dnia …………………………. 

 

DEKLARACJA 

UDZIAŁU W PROJEKCIE „DEMONTAŻ I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY MSZANA DOLNA”  

Ja niżej podpisany/a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko) 

Legitymujący się dowodem osobistym Nr…………… wydanym przez ………………………………. 

Nr PESEL:………………..… Nr telefonu ……………………………………………………………. 

Dane dotyczące miejsca demontażu wyrobów zawierających azbest: 

Adres:…………………………………………………………………………………………………… 

Nr działki…………… obręb.………………………………………… 

I. Na terenie posesji usytuowane są budynki pokryte wyrobami zawierającymi azbest - eternit (płyty płaskie, 

faliste*): 

a) budynek mieszkalny w ilości …………m
2
, tj. ………kg* 

b) budynki inne (stodoła, stajnia, garaż itp.*) w ilości ……… m
2
, tj. …….………kg* 

II. Składowane są odpady zawierające azbest (gruz z płyt płaskich i falistych, rur, okładzin ścian itp.) w ilości 

……………kg 

Proszę podkreślić deklarowany rok realizacji: 2018, 2019, 2020  

Deklaruję uczestnictwo w projekcie polegającym na demontażu i unieszkodliwieniu na składowisku odpadów 

niebezpiecznych, wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na posesji, do której posiadam 

tytuł prawny.  

Wyrażam zainteresowanie przystąpieniem do projektu i zgodę na poniesienie części kosztów jego realizacji. 

Jednocześnie, w przypadku pojawienia się takiej możliwości, wyrażam zainteresowanie/ nie wyrażam 

zainteresowania*  zaciągnięciem preferencyjnej pożyczki z funduszy ekologicznych na sfinansowanie części 

kosztów realizacji Projektu. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na potrzeby planowanego 

do realizacji projektu  usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ustawą 

z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). 

 

…………………………………..……………………………………….............. 
 (miejscowość, data)                   (podpis) 

       * niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 2 

 

Nr Wniosku……………………                                                 Mszana Dolna dnia……………2018 r.   
 

WNIOSEK  

Osoby fizycznej - Uczestnika Projektu 

Na sfinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, 

z posesji osób fizycznych w projekcie pn. „Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

na terenie gminy Mszana Dolna”, finansowanym w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 - Ochrona środowiska, Działanie 5.2 - Rozwijanie 

systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami oraz w 15% ze środków budżetu 

gminy. 
 

Numer projektu RPMP.05.02.02.-12-0518/17  
I. Dane Beneficjenta Ostatecznego 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres zameldowania: 

 

 Nr domu ………. 

Telefon kontaktowy 

………………… 

Poczta 

……………………………. 

Kod pocztowy 

…………………………… 

Nr dowodu osobistego 

……………………… 

Wydany przez 

……………………………. 

PESEL 

 
 

II. Opis miejsca lokalizacji  azbestu: 

Nazwa dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości 

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

Współwłaściciele: 

…………………………………………………………………………………………………  

Miejscowość 

…………………………….. 

Nr domu  

………. 

Numer działki ewidencyjnej 

……………………………. 

Poczta 

……………………………. 

Kod pocztowy 

…………………………… 

Obręb 

……………………………. 

 

Budynek: 
Mieszkalny 

 

Płyty azbestowo-cementowe płaskie  …….. m2  ……………..kg 

 

Płyty azbestowo -cementowe faliste  …….. m2  ……………..kg 

Gospodarczy 

 

Płyty azbestowo-cementowe płaskie  …….. m2  ……………..kg 

 

Płyty azbestowo -cementowe faliste  …….. m2  ……………..kg 
 

Ilość pokrycia dachowego zgromadzonego na działce 

gruntowej / tzw. gruz / 

 

………… m
2
  ……………… kg 

 

Dane rejestracyjne wypełnia Gmina: 
 

Data wpływu: 

….…………………………………………… 

 
………………………………… 

Podpis przyjmującego 
 

 Wnioskowany, wstępny termin usunięcia 

wyrobów 

 

…………………………………………….. 

Podpis czytelny Wnioskodawcy 

 

…………………………………………….. 
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Oświadczenie do wniosku 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany …………………………………………….., oświadczam, że : 

 

1. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu projektu pn. „Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest na terenie gminy Mszana Dolna” i akceptuję wszystkie warunki uczestnictwa 

w nim zawarte; 

2. Nie uczestniczę i nie uczestniczyłem/łam w żadnym innym projekcie obejmującym dofinansowanie 

kosztów demontażu, transportu i składowania wyrobów zawierających azbest, wytworzonych na 

wnioskowanych nieruchomościach;  
3. Nie jestem przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.); 

4. Zgłoszona we wniosku lokalizacja zostanie udostępniona do prowadzenia działań objętych 

dofinansowaniem w ustalonym z Wykonawcą terminie;  

5. Poddam się kontroli sprawowanej przez Gminę oraz Instytucję Zarządzająca Projektem zgodnie 

z zapisami Regulaminu;  

6. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów poniesionych na skutek mojego odstąpienia od realizacji 

projektu w trakcie prac tj. pokrycia kosztów poniesionych do momentu rezygnacji wraz karą umowną 

w wysokości do 100% wartości całości usługi;  

7. Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania trwałości projektu w okresie 5 lat od jego 

zakończenia tj. utrzymania w tym okresie wykonanego pokrycia dachowego w stanie 

niezmienionym;  

8. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze. 

zm.); 

9. Jestem świadomy/a odpowiedzialności prawnej w przypadku podania nieprawdziwych danych we 

wniosku oraz jestem świadomy konieczności poniesienia konsekwencji w przypadku rezygnacji 

z udziału w projekcie; 

 

 

………………………………………  

(podpis Uczestnika Projektu) 
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Załącznik Nr  3 

Umowa z Uczestnikiem Projektu 

Nr GKOŚR 042.3. ….. .2018 

Zawarta w dniu …………..2018 r.  w Mszanie Dolnej pomiędzy Gminą Mszana Dolna z siedzibą w 34-730 

Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6 

NIP 737 10 08 991 

  

reprezentowaną przez: 

Bolesława Żabę – Wójta Gminy Mszana Dolna 

 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mszana Dolna 

       Moniki Marszalik 

 

zwaną w dalszej części umowy Gminą 

 

a 

………………………………………………………. PESEL: ………. Zamieszkałym:  ………….……………. 

…………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym: seria  ………………………. 

wydanym przez: ………………………………………………………..  

zwaną / zwanym dalej Uczestnikiem Projektu uprawnioną/nym do dysponowania nieruchomością:   

dz. ew. nr ………… lokalizacja:……………………………… poczta ….………… kod pocztowy:…………… 

Nazwa dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości: ……………….………………………                                                           

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

Współwłaściciele: …...………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie usługi w zakresie: 

1.1. Demontażu pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w tym: demontaż pokrycia 

dachowego i jego zabezpieczenie, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienie na 

składowisku odpadów niebezpiecznych. 

1.2. Odbiór odpadów zgromadzonych na posesjach w tym: fizyczny odbiór odpadu przez Wykonawcę, 

transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów 

niebezpiecznych.  

2. Całość prac określonych w pkt. 1 ma być realizowana, z zachowaniem bezpieczeństwa dla otoczenia, 

przez wskazaną przez Gminę - firmę, posiadającą wszelkie niezbędne pozwolenia oraz wykwalifikowaną 

kadrę.  

3. Usługi wymienione w pkt. 1 dofinansowane będą  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie 

systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami na podstawie umowy 

w sprawie realizacji projektu Nr RPMP.05.02.02-12-0518/17 z dnia …………………… stycznia 2018 r., 

pn. „Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mszana Dolna”. 

4. Uczestnik Projektu został wybrany po złożeniu Deklaracji nr.............w odpowiedzi na nabór ogłoszony w dniu 

........................................ roku. 

5. Gmina  zabezpiecza pokrycie 100% kosztów realizacji usług wymienionych w pkt 1.  
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6. Dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 5 jest realizowane ze środków Gminy poprzez bezpośrednie 

rozliczenie 100%  prac zrealizowanych u Uczestnika Projektu  przez Wykonawcę.  

 

§ 2 

1. Gmina na podstawie Regulaminu projektu pn. „Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest na terenie gminy Mszana Dolna” przyjętego uchwałą nr …………….. w dniu ….stycznia 2018 

roku, przez Radę Gminy Mszana Dolna, przyznaje Beneficjentowi Ostatecznemu dofinansowanie na 

pokrycie kosztów realizacji usług/zadań: 

1.1.     Demontaż pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest – szacunkowa     

            wartość liczbowa ………….m
2
. 

        1.2.    Usunięcie odpadów zgromadzonych na posesjach - szacunkowa wartość liczbowa …..- Mg. 

2. Szacowana łączna wartość dofinansowania (pokrycie kosztów kwalifikowanych) wynosi:       

………..…………..zł (słownie: ……………………………………………………...…………..zł) w tym: 

2.1. Demontaż pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest –     

       szacunkowa wartość liczbowa: …… Mg  x . …………….…. zł za Mg = ………...……….zł brutto 

       2.2. Usunięcie odpadów zgromadzonych na posesjach  

       szacunkowa wartość liczbowa ........... Mg  x............................. zł za Mg =...............................zł brutto  

3. Wartość ostatecznego dofinansowania, o którym mowa w § 2, określi protokół Wykonawcy po 

zakończeniu robot, potwierdzony przez Uczestnika Projektu  …i zaakceptowany przez Gminę. 

 

§ 3 

1. Gmina przekaże Uczestnikowi Projektu informację o Wykonawcy, realizującym usługi na terenie Gminy 

Mszana Dolna. 

2. Gmina przekaże Uczestnikowi Projektu informację dotyczącą zasad  bezpieczeństwa na terenie objętym 

realizacją usługi. 

§ 4 

1. Uczestnik Projektu przekaże mieszkańcom obiektu /użytkownikom obiektu/ posesji informację o realizacji  

projektu, jego zakresie i zasadach bezpieczeństwa.  

2. Dokona uzgodnień ostatecznego harmonogramu realizacji prac z Wykonawcą. 

3. Udostępni teren / obiektu Wykonawcy zgodnie z wyznaczonym terminem. 

4. Uczestnik Projektu będzie uczestniczył w procesie prac w celu potwierdzenia ostatecznych pomiarów 

wielkości wykonanej usługi tj. m2 powierzchni dachu oraz kg zbieranego azbestu. 

5. Uczestnik projektu potwierdzi realizację usługi przez Wykonawcę na drukach obowiązujących 

w projekcie.  

§ 5 

1. Gmina może odstąpić od umowy bez ponoszenia kar umownych względem Uczestnika projektu 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o sytuacji zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Uczestnik projektu może żądać wyłącznie dokonania 

rozliczenia dofinansowania w zakresie wykonania części przedmiotu umowy do dnia wypowiedzenia. 

2. Gmina ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku przewlekłego 

i nieuzasadnionego uchylania się od postanowień umowy, np. nieuzgodnienia harmonogramu prac lub 

nieudostępnienia terenu/obiektu Wykonawcy dla wykonywania usługi.  

3. W sytuacji określonej w  pkt. 2, Gmina ma prawo żądać kar umownych w wysokości do 100% wartości 

przyznanego dofinansowania zgodnie z § 2 pkt. 2.  

4. Umowa może być rozwiązana na wniosek Uczestnika projektu w sytuacji nagłych zdarzeń losowych 

i rodzinnych – bez ponoszenia kar umownych w okresie kiedy prace jeszcze nie zostały rozpoczęte. 
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§ 6 

Uczestnik Projektu podda się kontroli w formie wizji lokalnej, która może nastąpić zarówno w okresie 

realizacji projektu jak i w ciągu 5 lat po jego zakończeniu. Kontrola będzie dokonana przez Gminę i/lub inne 

instytucje uprawnione do kontroli w ramach Projektu o którym mowa w § 1. 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Ewentualne spory wynikłe z zastosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Rejonowy 

w Limanowej. 

§ 10 

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Beneficjenta oraz 1 dla 

Gminy Mszana Dolna.  

 

 

 

 

 

  Gmina       Uczestnik Projektu 
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Załącznik Nr 4 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest na terenie gminy Mszana Dolna nr RPMP.05.02.02.-12-0518/17 oświadczam, 

że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego 

stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do 

korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,  

2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw 

rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa,  

3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 lub art. 27 ust. 2 

pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – dane osobowe są niezbędne dla 

realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 

podstawie, a także:  

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;  

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;  

3) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;  

4) rozporządzenie Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające 

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji 

oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;  

4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Demontaż 

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mszana Dolna w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM);  

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – ………… 

……………………………………………… beneficjentowi realizującemu projekt – Gmina Mszana Dolna 

oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - 

…………………………………………………………………………… (nazwa i adres ww. podmiotów). 

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 

Powierzającego
3
, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również 

powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 

Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM;  
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6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach projektu;  

7. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy 

oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 
kompetencji4;  

8. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku 

pracy5;  

9. do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty potwierdzające osiągnięcie 
efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)6;  

10. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

 

 

 

 

 

 

 

…..………………………………………   ………....…………………………………  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

PROJEKTU  

 

3 Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub Minister Rozwoju  
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Załącznik nr 5 

 

Mszana Dolna dnia ………………2018 r. 

Imię i nazwisko  

……………………………….. 

PESEL/ NIP  

……………………………….       

Adres 

………………………………. 

Oświadczenie 

dotyczące zgromadzonych odpadów zawierających azbest (gruzu) na terenie nieruchomości 
 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że odpady zawierające azbest zalegające na terenie 

mojej  nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości …........................................ na działce ew. 

nr....................... powstały w wyniku demontażu wyrobów zawierających azbest po wejściu w życie 

przepisów 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). Wskazane we wniosku odpady zawierające azbest, zostały usunięte 

przez uprawnionego przedsiębiorcę posiadającego obowiązującą decyzję zatwierdzającą program 

gospodarki odpadami, zezwalającą na wytwarzanie odpadów zawierających azbest.  

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej 

 

 

……………………………………  

(podpis Uczestnika Projektu) 
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