
ZARZĄDZENIE NR 24/2019 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO 

z dnia 08 kwietnia 2019 roku. 

 

w sprawie ustalenia warunków dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, 

odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 

i Gminy Górzno w 2019 roku 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.
1
) w związku z Uchwałą Nr 

VII/39/2011 Rady Gminy w Górznie w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górzno na lata 2010 – 2032” Burmistrz Miasta i 

Gminy zarządza, co następuje:  

 

§ 1. 1. Ustala się warunki dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu i 

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Górzno w 2019 roku. 

Pomoc w zakresie dofinansowania może zostać udzielona właścicielom nieruchomości ujętych w 

ewidencji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Górzno. 

 

2.  Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie pokrywa kosztów związanych z zakupem 

i montażem nowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych. 

 

3. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości 

tj. właściciel lub posiadacz obiektu budowlanego zawierającego azbest zlokalizowanego na terenie 

Miasta i Gminy Górzno. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 10 000,00 

zł. 

 

4. W imieniu podmiotów wskazanych w ust. 3 wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu składa jednostka samorządu 

terytorialnego, która ponosi także pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i 

finansową realizację zadania. 

 

5. Środki finansowe na pokrycie całości kosztów związanych z usunięciem azbestu 

i wyrobów zawierających azbest pochodzić będą z: 

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  

w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalny koszt jednostkowy wynosi 

dla: 

- demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 800,00 zł za 

1 Mg; 

- transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 500 zł za 1 Mg; 

2) udziału własnego (środków własnych) z budżetu Miasta i Gminy Górzno w wysokości do 30 % 

kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia; 

3) udziału własnego (środków własnych wnioskodawcy) w wysokości 20 % kosztów 

kwalifikowalnych przedsięwzięcia; 

4) limit środków w budżecie Miasta i Gminy jest ograniczony, dlatego decyduje kolejność złożenia 

poprawnie wypełnionego wniosku (decyduje data wpływu do urzędu Miasta i Gminy Górzno). 

 

6. Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego 

i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub odpadów 

zawierających azbest. 

                                                 
1
)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, 

poz. 1432 i poz. 2500. 



 

7. Dofinansowanie obejmuje jednorazowe pokrycie kosztów wykonania usługi polegającej na: 

1) demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest lub 

2) transporcie i unieszkodliwianiu zdemontowanych wcześniej wyrobów zawierających azbest, przy 

założeniu, że Miasto i Gmina Górzno pozyska na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zadanie będzie realizowane po pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Górzno o dotację. W razie nieuzyskania dotacji z WFOŚiGW w 

Toruniu zadanie nie będzie realizowane. 

 

8. Wyroby i odpady zawierające azbest będą usuwane przez wykonawcę wyłonionego przez Miasto i 

Gminę Górzno z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, z którym Miasto i Gmina Górzno zawrze stosowną umowę. Wykonanie usługi nastąpi w 

terminie do 30 października 2019 r. Dokładny termin wykonania usługi ustali właściciel z 

wykonawcą. 

 

9. Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną (pomoc de minimis lub pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie) udzieloną na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska (Dz..U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.
2
) i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 

362) oraz przepisami wykonawczymi. 

 

10. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w ust. 1 zobowiązany jest 

w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. złożyć: 

1) wniosek, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia; 

2) zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenia na 

budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac (uwierzytelnione kopie), kopię potwierdzenia o 

nie wniesieniu sprzeciwu lub oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 2 do Zarządzenia), iż  ciągu 

21 dni od zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych starosta nie wniósł sprzeciwu lub 

oświadczenie, że prace polegające na wymianie pokrycia dachowego na budynkach nie wymagają 

uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych (załącznik nr 3); 

3) klauzulę informacyjną i zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4); 

4) oświadczenie o współfinansowaniu (załącznik nr 5). 

 

11. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dofinansowania, stanowiącego pomoc de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie, wraz z wnioskiem o dofinansowanie jest zobowiązany do przedłożenia: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w 

roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o 

wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie lub 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 6 do Zarządzenia); 

2) formularza informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o 

pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm
3
). 

 

12. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dofinansowania, stanowiącego pomoc de minimis, 

wraz z wnioskiem o dofinansowanie jest zobowiązany do przedłożenia: 

1) wszystkich zaświadczeń  o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o 

pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 

otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik 

nr 7 do Zarządzenia); 

                                                 
2
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.650, poz.1356, poz. 

1564, poz. 1590, poz. 1592, poz.1648, poz.1722, poz. 2161 oraz Dz. U. z 2019 poz 42. 
3
 Zmiany tekstu wymienionego Rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U z 2010 r. poz.254 oraz z 2016 r. poz. 

238. 



2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie 

z zakresem i wzorem określonym 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. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.
4
). 

 

13.Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny 

do budynku/działki oraz: 

a) w przypadku budynków mieszkalnych/ nieruchomości będących przedmiotem współwłasności - 

zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych 

z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości stanowiącej 

współwłasność; 

b) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego, niż własność do wniosku należy dołączyć zgodę 

właściciela nieruchomości. W przypadku budynku do którego prawo posiada kilka osób, należy 

dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli. 

Wzór zgody stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia. 

 

14. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 

15. W przypadku ograniczonej wysokości środków finansowych przydzielonych na realizację tych 

zadań przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kolejności 

dofinansowania będzie decydowała data złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

16. Wyznaczony pracownik Urzędu Miasta i Gminy Górzno ma prawo kontroli na każdym etapie 

realizacji przedsięwzięcia oraz do zweryfikowania planowanego zakresu prac przy każdym ujętym we 

wniosku obiekcie. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za realizację zadania.  

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Górzno 

 -//- 

 Tomasz Kinicki 

 

 
  

                                                 
4
 Zmiany tekstu wymienionego Rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U z 2013 r. poz. 376 oraz z 2014 r. poz. 

1543 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 24/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno 

z dnia 08 kwietnia 2019 roku. 

 

 

 

 

……………………….., dnia …………………….. 
           (miejscowość) 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno 

ul. Rynek 1 

87-320 Górzno 

 

WNIOSEK 

O DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE 

DEMONTAŻU, ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA  I GMINY GÓRZNO W 2019 ROKU 

 

1. Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko/Nazwa: ………………………………………………………………………... 

Numer PESEL/NIP: …………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania/siedziby: ………………………………………………………………….. 
              (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu) 
 

Status prawny (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, inny): …………………………………………………………………….. 

Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości na której występują wyroby azbestowe 

(własność, współwłasność, inny): ………………………………………………………………. 

Telefon: ……………………………… e-mail: ………………………………………………… 

 

2. Miejsce występowania wyrobów azbestowych: 

Adres nieruchomości: …………………………………………………………………………... 
                                                                    (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu) 

 

Numer działki ewidencyjnej/obrębu ewidencyjnego: ………………………………………… 

 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
(np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, wyroby zgromadzone na terenie nieruchomości itp. – należy podać jaki) 

 

4. Umiejscowienie wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości (zaznaczyć 

właściwe – x): 

1) wyroby stanowią element budynku np. pokrycie dachowe, ścienne, inne …………………. ; 

2) wyroby zdemontowane znajdujące się na terenie nieruchomości …………………………. . 



 

5. Szacunkowa ilość i rodzaj wyrobów zawierających azbest, przewidzianych do usunięcia: 
Ilość wyrobów azbestowych  należy określić z możliwie największą dokładnością. Dla celów obliczeniowych należy przyjąć, że 

szacunkowa waga 1m2 pokrycia dachowego z płyty azbestowo-cementowej wynosi 14 kg; w przypadku pomiaru pokryć 
dachowych należy uwzględnić powierzchnię zakładów płyt. 

 

Lp. Rodzaj wyrobów zawierających azbest  Ilość w m
2

 Ilość w Mg 

1. Płyty azbestowo-cementowe faliste dla 

budownictwa 
  

2. Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w 

budownictwie 
  

3. Rury i złącza azbestowo-cementowe   

4. Okładziny ścian   

5. Elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń itp.   

6. Inne (podać jakie) 

……………………………………………… 
  

 
RAZEM 

  

            

6. Rodzaj prac przewidzianych w ramach dofinansowania (zaznaczyć właściwe – x): 

1) Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu …………………… 

2) Odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu …………………… 

 

7. Planowany termin realizacji zadania:  

od dnia ………………………………… do dnia ………………………………… 

 

8. Oświadczam, iż: 

1) zapoznałem/am/ się z warunkami dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, 

odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i 

Gminy Górzno w 2019roku; 

 

2) wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się demontażem, usuwaniem i transportem 

wyrobów/odpadów zawierających azbest na teren mojej/naszej posesji; 

 

3) zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia oraz 

rozliczenia dotacji, m.in.: oryginału i kopii „karty przekazania odpadów”; 

 

4) prowadzę działalność rolniczą/ nie prowadzę działalności rolniczej*; 

 

5) dofinansowanie, o udzielenie którego ubiegam się dotyczy/nie dotyczy* nieruchomości, na 

której jest prowadzona działalność rolnicza  

 

6) dofinansowanie o udzielenie którego się ubiegam stanowi pomoc de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie/nie stanowi pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie*, o której 

mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 362.); 

 

7) prowadzę działalność gospodarczą/ nie prowadzę działalności gospodarczej*; 



 

8) dofinansowanie, o udzielenie którego ubiegam się dotyczy/nie dotyczy* nieruchomości, na 

której jest prowadzona/zarejestrowana działalność gospodarcza; 

 

9) dofinansowanie o udzielenie którego się ubiegam stanowi pomoc de minimis/ nie stanowi 

pomocy de minimis*, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 362). 

 

10) wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą; 

 

11) klauzula informacyjna i zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 

 

 

       ….………..……………………….................. 
                                                        (czytelny podpis Wnioskodawcy/osoby upoważnionej)  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

  

Adnotacje urzędowe: 
  

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 



do Zarządzenia Nr  24./2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno 

z dnia 08 kwietnia 2019 roku. 

 

 

 

………………………., dnia ……………… r. 
              (miejscowość) 

 

…………………………………………………. 
(imię i nazwisko/nazwa) 

 

…………………………………………………. 
 (adres zamieszkania/siedziba) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a/ ………………………………………… zamieszkały/a/ ………………………… 

oświadczam, iż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót Starosta Brodnicki nie 

wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia ……………………………… roku, dotyczącego zamiaru 

wymiany pokrycia dachowego z eternitu na  ……………………………. w miejscowości 

…………………………………………….., działka nr …………………………., obręb ewidencyjny 

nr …………………………………….. . 

 

 

 

……………………………………………… 
 (podpis właściciela/współwłaścicieli/osoby upoważnionej) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 



do Zarządzenia Nr 24/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno 

z dnia 08 kwietnia 2019 roku. 

 

 

………………………., dnia ……………… r. 
              (miejscowość) 

…………………………………………………. 
(imię i nazwisko/nazwa) 

 

…………………………………………………. 
 (adres zamieszkania/siedziba) 

         

 Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………. 

zam. …………………………………………………………………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………………………….. 

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

oświadczam, że prace polegające na wymianie pokrycia dachowego na budynku (np. budynek 

mieszkalny, gospodarczy, garaż, magazyn itp.……………………………………...położonym 

w ………………………………… nr działki ewidencyjnej…………………………………… 

nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych.         

Jednocześnie oświadczam, że:                      

- obiekt budowlany jest/nie* jest wpisany do rejestru zabytków;                                                        

- znajduje się /nie znajduje* się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;           

- jest/nie* jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.   

…………………………….. 
                            (czytelny podpis) 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 



do Zarządzenia Nr  24/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno 

z dnia 08 kwietnia 2019 roku. 

 

Klauzula informacyjna i zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych   

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Górzno z siedzibą w 
Górznie,  
ul. Rynek 1, 87-320 Górzno; 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gorzno.pl; tel. 56/644 83 75 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  wykonanie usługi  - demontaż, odbiór,  

transport  i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest; 
 zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016); 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie realizacji i rozliczenia zadań z 

zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest i ubiegania się o dofinansowanie ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz 
jeżeli będą wymagały archiwizacji przez okres nie krótszy niż wskazany w przepisach prawa;  

 posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie; 

 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne ponieważ stanowi warunek 

wykonania umowy z realizacja projektu. Odmowa podania danych uniemożliwi uczestnictwo 
w projekcie 

  

Zgoda na  dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
tj.: 

 imię i nazwisko 

 TAK 

 NIE 

 adres do korespondencji 

 TAK 

 NIE 

 numer telefonu 

 TAK 

 NIE 

 
 Adres nieruchomości, na której występują wyroby zawierające azbest 

mailto:iod@gorzno.pl


 TAK 

 NIE 

 

w celu: realizacji zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest i ubieganie się o 
dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                               ………………………………………………………………… 
 (miejscowość, data) (podpis osoby udzielającej zgody) 

  



Załącznik nr 5 

do Zarządzenia Nr  24/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno 

z dnia 08 kwietnia 2019 roku. 

 

                                                                                  …………………………, dnia ……………….  

  

…………………………………….  

 

………………………………..….  

 

…………………………………… 

   (dane właściciela nieruchomości)  

  

  

  

  

  

OŚWIADCZENIE  O WSPÓŁFINANSOWANIU 

  

  

 Oświadczam,  iż  zobowiązuję się do poniesienia z własnych  środków finansowych do 20% 

kosztów  związanych z usunięciem azbestu i wyrobów zawierających azbest  z mojej nieruchomości. 

  

  

  

  

  

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

                                                                                             Podpisy właściciela nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



Załącznik nr 6 

do Zarządzenia Nr 24/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno 

z dnia 08 kwietnia 2019 roku. 

 

 

………………………., dnia ……………… r. 
                     (miejscowość) 

…………………………………………………. 
(imię i nazwisko/nazwa) 

 

…………………………………………………. 
(adres zamieszkania/siedziba) 

 

OŚWIADCZENIE  O  WIELKOŚCI   OTRZYMANEJ  POMOCY  DE  MINIMIS W   

ROLNICTWIE I/LUB W RYBOŁÓWSTWIE 

 

Ja niżej podpisany/a/ ………………………………………… zamieszkały/a/ …………………………  

1. oświadczam, iż w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat 

kalendarzowych: 

a) otrzymałem/am/ pomoc de minimis w rolnictwie w łącznej kwocie …………………… zł, co 

stanowi równowartość ………………….. euro*, 

b) nie otrzymałem/am/ pomocy de minimis w rolnictwie*. 

2. oświadczam, iż w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat 

kalendarzowych: 

a) otrzymałem/am/ pomoc de minimis w rybołówstwie w łącznej kwocie …………………… zł, co 

stanowi równowartość ………………….. euro*, 

b) nie otrzymałem/am/ pomocy de minimis w rybołówstwie*. 

Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia informacji o pomocy de minimis w rolnictwie i 

rybołówstwie otrzymanej po dacie złożenia wniosku, aż do dnia przyznania pomocy de minimis. 

 

……………………………………………… 
 (podpis właściciela/współwłaścicieli/osoby upoważnionej) 

 

 

Uwaga!  Kwota otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie nie może 

przekroczyć w ciągu 3 lat kalendarzowych 15.000 euro, biorąc pod uwagę rok ubiegania się o 

pomoc oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe. 
 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



Załącznik nr 7 

do Zarządzenia Nr 24/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno 

z dnia 08 kwietnia 2019 roku. 

 

………………………., dnia ……………… r. 
              (miejscowość) 

 

OŚWIADCZENIE  O  WIELKOŚCI   OTRZYMANEJ  POMOCY  DE  MINIMIS  

Oświadczam, iż w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat 

kalendarzowych podmiot: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa podmiotu, numer NIP) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(adres siedziby) 

a) otrzymał pomoc de minimis w łącznej kwocie …………………… zł, co stanowi równowartość 

………………….. euro*, 

b) nie otrzymał pomocy de minimis*. 

Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia informacji o pomocy de minimis otrzymanej po dacie 

złożenia wniosku, aż do dnia przyznania pomocy de minimis. 

 

 

……………………………………………… 
 (podpis właściciela/współwłaścicieli/osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

Uwaga!  Kwota otrzymanej pomocy de minimis nie może przekroczyć w ciągu 3 lat kalendarzowych 200.000 euro, 

biorąc pod uwagę rok ubiegania się o pomoc oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe. 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

    

     

  



Załącznik nr 8 

do Zarządzenia Nr 24/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno 

z dnia 08 kwietnia 2019 roku. 

 

 

………………………., dnia ……………… r. 
                     (miejscowość) 

…………………………………………………. 
(imię i nazwisko/nazwa) 

…………………………………………………. 
(adres zamieszkania/siedziba) 

…………………………………………………. 
(nr dokumentu tożsamości) 

…………………………………………………. 
(PESEL) 

 

       Burmistrz Miasta i Gminy Górzno 

                                                                                   ul. Rynek 1 

                                                                                   87-320 Górzno 

 

 Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………. 

zam. .…………………………………………………………………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………………………….. 

wydanym przez ………………………………………………………………………………… 

 wyrażam zgodę na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości stanowiącej moją 

współwłasność, położonej w ………………………………………. . 

Jednocześnie  upoważniam………………………………………………………….........……. 

zam. …………………………………………………………………................………………. 

legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym nr……………………………..…   do 

wystąpienia w moim imieniu do wszelkich czynności związanych z uzyskaniem 

dofinansowania na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia 

lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, tj. złożenia deklaracji przystąpienia do 

programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, podpisywania dokumentów 

związanych z w/w przedsięwzięciem np. protokołów odbioru i kart przekazania odpadów

            

        

 

…………………………….. 
                            (czytelny podpis) 

 

 

 

 


