
Załącznik do Zarządzenia Nr 62/2022 

Wójta Gminy Łęka Opatowska   

z dnia 7 września 2022 r. 

Regulamin określający zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 
Łęka Opatowska na rok 2022 

 
Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określający zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 
Łęka Opatowska na rok 2022, zwany dalej regulaminem, ustala tryb przyjmowania 
i rozpatrywania wniosków o odbiór odpadów zawierających azbest, realizacji zadań opisanych we 
wnioskach, a także sposób finansowania zadania i rozliczania środków finansowych na jego wykonanie. 

2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest obejmuje: 

zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach znajdujących się na terenie 
Gminy Łęka Opatowska, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów poprzez przekazanie na uprawnione 
składowisko odpadów niebezpiecznych. 

3. Zadanie określone w § 1 ust. 1 ma na celu wsparcie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie 
Gminy Łęka Opatowska w usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z zapisami zawartymi 
w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” oraz „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska”. 

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) nieruchomości — rozumie się przez to nieruchomość w granicach administracyjnych Gminy Łęka 
Opatowska, na której składowane są odpady azbestowe; 

2) przedsiębiorcy — rozumie się przez to podmioty prowadzące działalność gospodarczą na podstawie 
przepisów unijnych; 

3) odbiorze odpadów zawierających azbest — rozumie się przez to zlecenie przez Urząd Gminy w Łęce 
Opatowskiej usunięcia odpadów azbestowych składowanych na terenie nieruchomości należącej do 
Wnioskodawcy, wykonywane przez Wykonawcę, obejmujące: 

a) przemieszczenie (w obrębie danej nieruchomości) i zapakowanie odpadów azbestowych, 

b) zważenie, załadunek, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów poprzez przekazanie na uprawnione 
składowisko odpadów niebezpiecznych; 

4) Wykonawcy — rozumie się przez to Wykonawcę wyłonionego przez Gminę Łęka Opatowska w trybie 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 
na potrzeby usunięcia wyrobów zawierających azbest; 

5) Wnioskodawcy — rozumie się przez to: 

a) osobę fizyczną, występujących z wnioskiem o odbiór odpadów zawierających azbest; 

b) przedsiębiorcę, występujących z wnioskiem o odbiór odpadów zawierających azbest; 

c) osobę prawną, występujących z wnioskiem o odbiór odpadów zawierających azbest; 

d) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, występujących z wnioskiem 
o odbiór odpadów zawierających azbest; 

6) Wyrobach zawierających azbest – rozumie się przez to wyroby i materiały zawierające azbest 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 
azbest (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1680), m.in. płyty faliste i płyty płaskie wykorzystywane jako pokrycia 
dachowe, okładziny ścienne, przegrody wewnętrzne, rury, materiały ognioochronne do konstrukcji 
budynków, złącza i uszczelki, materiały cierne i wyroby włókiennicze. 
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Rozdział 2. 
Ogólne zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

§ 2. 1. Odbiór odpadów zawierających azbest wykonywany jest na wniosek: 

1) osoby fizycznej; 

2) przedsiębiorcy; 

3) osoby prawnej; 

4) jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

2. Wnioskodawcą uprawnionym do wystąpienia o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest jest 
podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości lub jej części, wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku 
zobowiązaniowego lub zarządu, z wyłączeniem odpłatnego korzystania z obiektu/nieruchomości lub jej 
części należącej do Gminy Łęka Opatowskiej. 

3. Wnioski mogą być składane do 16 września 2022 r.: 

1) w formie elektronicznej przez platformę ePUAP (/76fnoni63f/skrytka), podpisane za pomocą Profilu 
Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 

2) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63 – 645 Łęka Opatowska. 

4. Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. 

§ 3. l. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 

2. Wniosek o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest powinien: 

l) być złożony na właściwym formularzu; 

2) mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje; 

3) być opatrzony podpisem Wnioskodawcy lub jego pełnomocnika; 

4) mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki. 

3. Wniosek ulega odrzuceniu, z uwzględnieniem ust. 4, w przypadku: 

1) złożenia bez wymaganych załączników; 

2) złożenia na niewłaściwym formularzu; 

3) jego niepodpisania przez Wnioskodawcę (pełnomocnika); 

4) złożenia po terminie naboru wniosków, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

4. W ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania Wnioskodawca w przypadku braków może uzupełnić 
wniosek i załączniki lub wyjaśnić wątpliwości co do treści w nich zawartych. Wezwanie do uzupełnienia 
wniosku następuje w formie określonej przez Wnioskodawcę (telefonicznie, listownie, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej). Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Za datę złożenia wniosku 
przyjmuje się datę jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie brakujących danych lub niewyjaśnienie wątpliwości 
w wyznaczonym terminie oraz przedłożenie niepełnych danych i wyjaśnień powoduje odrzucenie wniosku. 

5. Wniosek zostaje oddalony w przypadku: 

1) złożenia przez osobę nieuprawnioną; 

2) w przypadku określonym w ust. 7; 

3) przekroczenia krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
o którym mowa w § 4 ust. 4. 

6. Weryfikując dane zawarte we wniosku, można przeprowadzić kontrolę zgodności opisu zamierzonego 
zadania ze stanem faktycznym a w szczególności przedstawiciel Wójta Gminy Łęka Opatowska może 
przeprowadzić kontrolę obiektu lub nieruchomości w terminie ustalonym z Wnioskodawcą, 

7. W przypadku stwierdzenia przez kontrolującego nieprawdziwych informacji lub uniemożliwienia 
przeprowadzenia kontroli, wniosek zostaje oddalony. 
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§ 4. 1. Wnioski rozpatruje Wójt Gminy Łęka Opatowska według kolejności wpływu. 

2. Finansowanie usług polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach 
określonych Regulaminem zapewnia Gmina Łęka Opatowska w wysokości 100% wartości brutto usługi, 
jednak nie więcej niż 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) w danym roku na jeden złożony 
wniosek, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację niniejszego zadania. 

3. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w 2021 roku, zgodnie 
z kolejnością wpływu, które zostały zakwalifikowane do wsparcia a w wyniku wyczerpania się środków 
finansowych niniejsze wsparcie nie zostało udzielone. 

4. Wnioski rozpatruje się do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na usuwanie azbestu 
i wyrobów zawierających azbest w budżecie Gminy Łęka Opatowska 
w 2022 r. W przypadku wyczerpania środków, wniosek pozostawia się bez rozpoznania 
i umieszcza się na liście rezerwowej do realizacji w danym roku. Wnioski wprowadzone na listę rezerwową 
będą rozpatrywane w 2022 r. w przypadku uwolnienia środków finansowych. Natomiast w przypadku braku 
środków finansowych w 2022 r. wnioski te zostaną przesunięte do rozpatrzenia w roku kolejnym. 

5. Przy udzielaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wnioski rozpatruje się 
z zachowaniem krajowego limitu tej pomocy określonego w załączniku odpowiednio do rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. 
Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r. str. 9 z późn. zm.) oraz do rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z dnia 28.06.2014 r. str. 
45 z późn. zm.). 

6. Po stwierdzeniu, że wniosek kwalifikuje się do wsparcia i Gmina Łęka Opatowska dysponuje środkami 
finansowymi umożliwiającymi wsparcie, wnioskodawca zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia 
wniosku. 

7. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego i Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie od niej. 

§ 5. 1. Odpady zawierające azbest są odbierane przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym 
z Wnioskodawcą. 

2. Wnioskodawca przed rozpoczęciem usuwania odpadów azbestowych składowanych na nieruchomości 
informuje osoby korzystające z nieruchomości o konieczności stosowania się do zaleceń Wykonawcy 
wynikających z przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Za szkodę powstałą w wyniku uchybienia obowiązkom informacyjnym, o których mowa 
w ust. 2, odpowiedzialny jest Wnioskodawca. 

4. Wnioskodawca jest zobowiązany do udziału przy odbiorze prac osobiście. Dopuszcza się możliwość 
zastąpienia Wnioskodawcy przez osobę przez niego upoważnioną — w takim przypadku niezbędne jest 
okazanie się oryginałem upoważnienia i dołączenie go do protokołu. 

5. Koszty odbioru odpadów zawierających azbest ponosi Gmina Łęka Opatowska na podstawie protokołu 
odbioru prac podpisanego przez Wnioskodawcę i Wykonawcę, karty przekazania odpadów oraz faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

 

Rozdział 3. 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

§ 6. 1. Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest składa się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 
1 regulaminu. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli lub użytkownika wieczystego nieruchomości na wykonanie 
prac, w przypadku innego niż własność lub użytkowanie wieczyste tytułu prawnego do nieruchomości, 
stanowiącą załącznik nr 2 regulaminu; 
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2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości sporządzone wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 regulaminu; 

3) dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i — gdy zgodnie 
z zapisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. 
zm.) wymagana jest opłata skarbowa od dokumentu pełnomocnictwa — dowód uiszczenia opłaty skarbowej; 

4) kserokopię oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – wg 
załącznika nr 1 do 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 z późn. zm.), potwierdzającego I lub II stopień pilności usunięcia wyrobów 
zawierających azbest, stanowiąca załącznik nr 6 regulaminu. 

5) Dodatkowo dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagane załączniki do wniosku: 

a) oświadczenie o pomocy de minimis dla prowadzących działalność gospodarczą stanowiące załącznik nr 
4 regulaminu; 

b) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat;  

c) informację niezbędną do udzielenia pomocy, według wzoru określonego Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający 
się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311 z późn. zm.), stanowiąca załącznik nr 7 regulaminu. 

6) Dodatkowo w sektorze produkcji rolnej wymagane załączniki do wniosku: 

a) oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiące załącznik nr 5 regulaminu; 

b) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat; 

c) informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie według wzoru określonego 
Rozporządzeniem 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. Nr 121, poz.810), 
stanowiąca załącznik nr 8 regulaminu. 

Rozdział 4. 
Środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest 

§ 7. Środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzą z budżetu Gminy Łęka Opatowska oraz 
mogą pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 8. Gdy nie będzie można wykonać w ustalonym terminie prac związanych usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, wniosek zostanie przesunięty do 
realizacji w terminie późniejszym bieżącego roku — jeżeli pozostaną środki przeznaczone na ten cel. 
W przypadku braku środków finansowych w 2022 r. wniosek zostanie przesunięty do rozpatrzenia w roku 
kolejnym. 

§ 9. Do czasu rozpoczęcia usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wykonawcę Wnioskodawca może 
złożyć oświadczenie o rezygnacji z usługi. 

§ 10. Gdy nie będzie można wykonać prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w tym 
z powodu braku lub wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, anomalii pogodowych lub 
niepodpisania/rozwiązania umowy z Wykonawcą, Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. 
Wnioskodawca zrzeka się także jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Gminy Łęka Opatowska. 

§ 11. Ustala się następujące załączniki do regulaminu: 

1) załącznik nr 1 – wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest; 

Id: 3C7E4FD0-1678-4504-BCBA-F7717444FA19. Przyjęty Strona 4



2) załącznik nr 2 – zgoda właściciela/współwłaścicieli lub użytkownika wieczystego nieruchomości na 
wykonanie prac w przypadku innego niż własność lub użytkowanie wieczyste tytułu prawnego do 
nieruchomości; 

3) załącznik nr 3 – oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości; 

4) załącznik nr 4 – oświadczenie o pomocy de minimis dla prowadzących działalność gospodarczą; 

5) załącznik nr 5 – oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; 

6) załącznik nr 6 – oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – 
wg załącznika nr 1 do 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 z późn. zm.), potwierdzającego I lub II stopień pilności usunięcia wyrobów 
zawierających azbest. 

7) załącznik nr 7 – informacja określona 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.); 

8) załącznik nr 8 – informacja określona w rozporządzeniu 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. z 2010 r. nr 121 poz. 810). 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu  określającego zasady usuwania azbestu 

 i wyrobów zawierających azbest na terenie  

Gminy Łęka Opatowska na 2022 rok. 

W N I O S E K 
O   D O F I N A N S O W A N I E   Z A D A N I A   W   Z A K R E S I E    U S U W A N I A  

A Z B E S T U   I   W Y R O B Ó W   Z A W I E R A J Ą C Y C H   A Z B E S T 

Wójt Gminy Łęka Opatowska 

ul. Akacjowa 4 

63 – 645 Łęka Opatowska 

1. Wnioskodawca (Imię i nazwisko): 

...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

2. Adres wnioskodawcy:  

Miejscowość ……………………..……...........................................… Nr ………… ……… 

Kod pocztowy……………………………… Gmina............................................................................... 

Telefon …………………………………........................................................................................ 

3. Zakres prac objętych wnioskiem i ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia:  

(Szacunkowa waga 1m2 pokrycia dachowego z płyty cementowo – azbestowej (płyta falista) wynosi 17 kg)     

a) Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest (Mg) 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................... 

b) Rodzaj wyrobów: 
………………………………………………………………………...……………........….. 

c) Źródło pochodzenia wyrobów zawierających azbest (zaznaczyć znakiem X): 

�Budynek mieszkalny, 

�Budynek garażowy, 

�Budynek gospodarczy, 

�Budynek inwentarski, 

�Budynek przemysłowy, 

�Stodoła, 

�Wiata, 

�Inny ............................................................................................................................ 

4. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest: 

Miejscowość: ………………….………..……… nr………………………………………………… 

Nr działki ewidencyjnej……………………………………………………………………………… 

Nr obrębu ewidencyjnego...................................................................................................................... 

5.  Opis przedsięwzięcia (zakres planowanych prac, tytuł prawny do nieruchomości): 

...............................................................................................................................................................................

...... 
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6. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia (miesiąc, rok): 

a) termin rozpoczęcia prac: .............................. b)   termin zakończenia prac: .  ............................. 

7. Uwagi i informacje dodatkowe: 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

8. Zapoznałem  się z Regulaminem wykonywania i finansowania usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska w 2022 r. 

........................................................ 

(data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

WYPEŁNIA GMINA 

............................................................. .................................................... 

(nr ewidencyjny wniosku wg kolejności wpływu)                                         (data wpływu wniosku do gminy) 

................................................................................                                     .......................................................... 

(rozpatrzono wniosek pozytywnie lub negatywnie)                                           (data i podpis wójta gminy) 

Załączniki do wniosku: 

1. Kserokopia Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – wg 
załącznika nr 1 do 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 z późn. zm.), potwierdzającego I lub II stopień pilności usunięcia wyrobów 
zawierających azbest. 

2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości. 

3. Pisemna zgoda współwłaściciela/li budynku na wykonanie prac związanych z usunięciem wyrobów 
zawierających azbest – jeżeli dotyczy. 

4. Dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo wraz z dowodem 
uiszczenia opłaty skarbowej, gdyż zgodnie z zapisami ustawy z dnia16 listopada 2006 r.o opłacie 
skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) wymagana jest opłata skarbowa od dokumentu 
pełnomocnictwa. 

5. Dodatkowo dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagane załączniki do wniosku: 

a) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie 
o wielkości pomocy      de minimis otrzymanej w tym okresie, oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

b) informację niezbędną do udzielenia pomocy, według wzoru określonego Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311 z późn. zm.). 

6. Dodatkowo w sektorze produkcji rolnej wymagane załączniki do wniosku: 

a) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia 
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

b) informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie według wzoru określonego 
Rozporządzeniem 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. Nr 121, poz.810). 

Uwaga! 
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·W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, należy dostarczyć stosowne pismo w tej sprawie do Urzędu 
Gminy w Łęce Opatowskiej. 

·Należy wypełnić wszystkie pola we wniosku. 

·Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z realizacją prac związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest. 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZEYTWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łęka Opatowska z siedzibą przy ul. 
Akacjowej 4, 63 – 645 Łęka Opatowska. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: : 
inspektor@myiod.pl lub pisemnie na adres: 
ul. Akacjowa 4, 63 – 645 Łęka Opatowska. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), w związku z przyjętym w dniu 14 lipca 2009 r. przez Radę 
Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, 
zmienionym uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. oraz uchwałą Nr 
XIX/110/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska oraz przepisami ustawy 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w celu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy Łęka Opatowska. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
obowiązujących u Administratora. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

·dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

·dane są już przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

·osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

·przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

7. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane 
Wykonawcy usługi usuwania wyrobów zawierających azbest. Ponadto odbiorcami danych mogą być 
podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych 
z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 
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Załącznik nr 2  
do Regulaminu  określającego zasady usuwania azbestu 

 i wyrobów zawierających azbest na terenie  
Gminy Łęka Opatowska na 2022 rok. 

 
 
 
 

…………………………… 
(Miejscowość, data) 

 
 
 
 

WYRAŻENIE ZGODY  

NA PRZEPROWADZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………  
(imię i nazwisko) 

będąc współwłaścicielką/em – właścicielką/em – zarządcą* nieruchomości 
 

położonej w …………………………………………………………………….. 
(adres) 

wyrażam zgodę na wykonanie prac związanych z usunięciem wyrobów 

zawierających azbest. 

 

 

 

……………………… 
(Podpis czytelny) 

 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
do Regulaminu określającego zasady usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Łęka Opatowska na 2022 roku. 

  
OŚWIADCZENIE   

O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO NIERUCHOMOŚCI  
  
Ja, niżej podpisany(-na)  

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

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

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o usunięcie wyrobów zawierających azbest, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo 

nazwa i stanowisko osoby działającej w jej imieniu, upoważnionej do złożenia oświadczenia)  

zamieszkały(-ła) / z siedzibą w1  

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

……………………………………………………………………………………………………………………….  
(kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)  

oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością,   

położoną na terenie Gminy Łęka Opatowska przy ulicy 
…………………………………………………………………………………...,  

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako obręb..…........………. arkusz…………nr ew. działki …….,  
 
wynikający z:   

□  własności   
□  współwłasności   

□  użytkowania wieczystego  

□  trwałego zarządu  

□  ograniczonego prawa rzeczowego (wskazać rodzaj, np. użytkowanie, służebność) …………….……………  

□  stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania prac objętych wnioskiem 
(wskazać rodzaj, np. dzierżawa, najem, użyczenie) …………………………………………..…………...........  

□  

  

inne (określenie formy prawnej)………………………………………………………………………….......  

Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny władania nieruchomością jest:   
……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(wskazać dokument, z którego wynika tytuł do władania nieruchomością, np. nr księgi wieczystej, numer aktu notarialnego, 

numer i data zawarcia umowy, decyzja stwierdzająca lub nadająca własność, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, 

akt poświadczenia dziedziczenia)  

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

 
1 Niewłaściwe skreślić.  
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Załącznik nr 4 
do Regulaminu określającego zasady usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Łęka Opatowska na 2022 roku. 

 

 OŚWIADCZENIE  
o pomocy de minimis  

 
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………… prowadzący/a 

działalność gospodarczą, oświadczam,  

 że jestem* 

 nie jestem* 

beneficjentem pomocy de minimis  

 

       Ogólna kwota otrzymanej przeze mnie pomocy de minimis oraz pomocy de minimis  

w rolnictwie i w rybołówstwie, w bieżącym roku podatkowym oraz w okresie dwóch 

poprzedzających go lat podatkowych wyniosła łącznie ……………………………. euro 

brutto i zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

odniesieniu do pomocy de minimis (Dz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 str. 1) nie przekracza 

200.000 euro brutto, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100.000 euro 

brutto.  

 

        

 

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

                  (Miejscowość i data)                                          (Podpis wnioskodawcy)  

 
 
 
 

 
 

Uwagi:  
Złożenie informacji niezgodnych z prawdą może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy 
publicznej z konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743). 
 
 
 
 
*zaznaczyć właściwe 
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Załącznik nr 5 
do Regulaminu określającego zasady usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Łęka Opatowska na 2022 roku. 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  
 
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………prowadzący/a 
działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi, 
oświadczam,  
 że jestem*  

 nie jestem* 
 
beneficjentem pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.  
 
Łączna kwota otrzymanej przeze mnie pomocy w roku, w którym ubiegam się o pomoc oraz 

w okresie dwóch poprzedzających go lat podatkowych wyniosła łącznie 

……………………………. EUR i zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013  

z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. UE L 352  

z dnia 24.12.2013 str. 9) nie przekracza 20.000 EUR.  

 

 
 
                ………………………                                             ………………………  
                 (Miejscowość i data)                                             (Podpis wnioskodawcy)  
 
 
 
 
 
Uwagi:  
Złożenie informacji niezgodnych z prawdą może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy 
publicznej z konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743). 
 
 
 
 
 
 
*zaznaczyć właściwe 
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Załącznik nr 6
do Regulaminu określającego zasady usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Łęka Opatowska na 2022 roku.
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 -  - 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Strona 1 z 7

5) Forma prawna podmiotu
5)

1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika
3)

przedsiębiorstwo państwowe

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka 

samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są 

podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej 

lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis 

w związku z działalnością prowadzoną w tej 

spółce
2)

2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

A. Informacje dotyczące podmiotu, 

któremu ma być udzielona pomoc de 

minimis
1)

8) Data utworzenia podmiotu

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

6) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. 

UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
5)

7) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)
6)

inna (podać jaka)

4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce 

zamieszkania albo siedzibę
4)

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 

podmiotu 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

mikroprzedsiębiorca

mały przedsiębiorca

inny przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

Załącznik nr 7
do Regulaminu określającego zasady usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Łęka Opatowska na 2022 roku.
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tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

Czy podmiot w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych:

tak nie

tak nie

tak nie

10) Informacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym 

przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy

a) powstał wskutek połączenia się innych przedsiębiorców?

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym 

roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 

podatkowych wszystkim powiązanym z podmiotem 

przedsiębiorcom
8)

W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej, należy podać: 

a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z 

podmiotem przedsiębiorców

d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub jego 

członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego 

przedsiębiorcy, samodzielnie kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy?

e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez jednego 

innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców?

a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu?

b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu 

zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy?

c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie 

z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi?

Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istnieją powiązania polegające na tym, że:

9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami
7)

– wartość kapitału podmiotu na moment podziału (w PLN)

Strona 2 z 7

c) powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorcy?

b) przejął innego przedsiębiorcę?

a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich połączonych lub 

przejętych przedsiębiorców

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym 

roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 

podatkowych wszystkim połączonym lub przejętym 

przedsiębiorcom
8)

– wartość kapitału przedsiębiorcy przed podziałem (w PLN)

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. c) należy podać: 

Jeśli nie jest możliwe ustalenie, jaka część pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed podziałem 

przeznaczona była na działalność przejętą przez podmiot, należy podać:

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym 

roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 

podatkowych przedsiębiorcy istniejącemu przed podziałem 

w odniesieniu do działalności przejmowanej przez podmiot
8)

a) identyfikator podatkowy NIP przedsiębiorcy przed 

podziałem

– łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym 

roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 

podatkowych przedsiębiorcy przed podziałem
8)

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. a) lub b) należy podać:
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tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

h) wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest 

zerowa?

i) zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w 

zakresie płynności finansowej?

Jeśli tak, należy wskazać jakie:

Strona 3 z 7

e) zmniejsza się przepływ środków finansowych?

2) Czy podmiot będący przedsiębiorcą innym niż mikro-, mały lub średni znajduje się w sytuacji 

gorszej niż sytuacja kwalifikująca się do oceny kredytowej B-
10)

?

c) zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany 

potencjał do świadczenia usług?

d) podmiot ma nadwyżki produkcji
11)

?

3)  Czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o 

udzielenie pomocy de minimis:

f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?

b) obroty podmiotu maleją? 

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona 

pomoc de minimis
9)

1) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? 

a) podmiot odnotowuje rosnące straty?

nie dotyczy

g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu?
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tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

Jeśli tak, to czy wnioskowana pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów 

wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarów?

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, 

któremu ma być udzielona pomoc de minimis
Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis, prowadzi dzialalność:

5) Czy wnioskowana pomoc de minimis przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1-4?

3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w 

załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

4) w sektorze drogowego transportu towarów?

nie dotyczy
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1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury
12)

?

6) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 2 lub 4 czy zapewniona jest 

rozdzielność rachunkowa
13)

 uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach 

działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy de minimis (w jaki sposób)?
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tak nie

tak nie

1

D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, 

na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis

Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się 

zidentyfikować kosztów?

Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał 

pomoc inną niż pomoc de minimis?

P
rz

e
zn

a
cz

e
n

ie
 

p
o

m
o

cy

Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę
14)

 w odniesieniu do ww. pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na 

te same koszty.
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Imię i nazwisko Numer telefonu

Stanowisko służbowe Data i podpis

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje:

Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić 

pkt 1-8 poniżej: 

1) opis przedsięwzięcia:

E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2:

5) lokalizacja przedsięwzięcia:

6) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia:

7) etapy realizacji przedsięwzięcia:

8) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia:

3) maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy:
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12) Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 

rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. 

Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1).

13) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym 

przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o 

której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 3 0, z późn  zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz 

metod przypisywania kosztów i przychodów.

14) Wypełnia się zgodnie z Instrukcją wypełnienia tabeli w części D formularza.

7) Za powiązane nie uważa się podmiotów, w przypadku których powiązanie występuje wyłącznie za pośrednictwem organu publicznego, np. Skarbu Państwa, jednostki 

samorządu terytorialnego.
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4) Wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji 

rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Lista identyfikatorów gmin znajduje się na stronie internetowej 

http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php.

3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.

1)  W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo  partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-

-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki 

cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę, pod jaką spółka funkcjonuje na rynku, oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca 

prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki.

5) Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X.

9) Wypełnia się jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartości której konieczne jest ustalenie ich stopy

referencyjnej (tj. w formie takiej jak: pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty), z wyjątkiem podmiotów, którym pomoc de minimis ma być udzielona na 

podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, 

z późn. zm.) oraz będących osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu nie rozpoczęli prowadzenia działalności 

gospodarczej.

6) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę 

PKD tej działalności, która generuje największy przychód.

2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki 

komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego 

wspólnika albo komplementariusza).

11) Dotyczy wyłącznie producentów.

8) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2  tej ustawy oraz właściwymi przepisami unijnymi.

10) Ocena kredytowa B- oznacza wysokie ryzyko kredytowe. Zdolność do obsługi zobowiązań istnieje jedynie przy sprzyjających warunkach zewnętrznych. Poziom 

odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności jest średni lub niski.
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Dziennik Ustaw Nr 121 — 10179 — Poz. 810

 

Na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, 
z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o po-
moc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zwa-
ny dalej „wnioskodawcą”, niezbędnych do udzielenia 
tej pomocy oraz wzór formularza, na którym są prze-
kazywane informacje.

§ 2. 1. Wnioskodawca przekazuje podmiotowi 
udzielającemu pomocy informacje dotyczące:

1) wnioskodawcy, w tym:

a) imię i nazwisko albo firmę,

b)  miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę 
i adres,

c)  rodzaj prowadzonej działalności, w związku 
z którą ubiega się o pomoc;

2)  otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do 
tych samych kosztów kwalifikujących się do obję-
cia pomocą, na pokrycie których ma być udzielana 
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
w tym:

a) wielkość i przeznaczenie pomocy publicznej,

b) dzień udzielenia pomocy publicznej,

c)  podstawę prawną udzielenia pomocy publicz-
nej,

d)  formę, w jakiej pomoc publiczna została udzie-
lona.

2. Informacje wymienione w ust. 1 są przekazywa-
ne na formularzu, którego wzór jest określony w za-
łączniku do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

810

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie

Załącznik nr 8
do Regulaminu określającego zasady usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Łęka Opatowska na 2022 roku.
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Dziennik Ustaw Nr 121 — 10180 — Poz. 810

 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 11 czerwca 2010 r. (poz. 810)

WZÓR

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy

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

2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy

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

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

3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*):

® działalność w rolnictwie 

® działalność w rybołówstwie

4)  Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Lp.
Dzień udzielenia 

pomocy1)
Podstawa 
prawna2) Wartość pomocy3) Forma 

pomocy4)
Przeznaczenie 

pomocy5)

1

2

3

4

5

Objaśnienia:

1) Dzień udzielenia pomocy — podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy.
2) Podstawa prawna — podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy. 
3) Wartość otrzymanej pomocy — podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub umowie.
4)  Forma pomocy — wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów, zwolnienie lub 

umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub w części, lub inne.
5)  Przeznaczenie otrzymanej pomocy — wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodar-

stwie rolnym lub w rybołówstwie czy działalności bieżącej.

Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji:

 …................................................................................ …................................................................................
 (imię i nazwisko) (data i podpis)

*) Niepotrzebne skreślić.
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