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w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Programu usuwania azbestu iwyrobów zawierających
azbest terenu Gminy Piekary Śląskie.

:

Na podstawie art. 7 ust.
pkt 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j„ Dz. U z 2021 r. poz. 1372) oraz art, 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2020 r. poz 1219 z późn. zm.)
1

zarządzam, co następuje:
51
Zatwierdzić Regulamin Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających
Piekary Śląskie, stanowiący zalącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
i

Wykonanie niniejszego zarządzenia
Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

52

powierzam Naczelnikowi

Wydzialu

azbest z terenu Gminy

Ochrony Środowiska.
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Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam II Zastępcy Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.
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Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Wydzial Organizacyjny
Wydzial Ochrony Środowiska Gospodarki Odpadami Rolnictwa
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Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr
Prezydent Mias
REGULAMIN

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest : terenu Gminy Piekary Śląskie
na lata 2015-2032
5 1. [Definicje]
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) dotacji ~ rozumie się przez to zwrot kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku
z realizacją prac wymienionych w 5 1 ust. 1;
2) umowie dotacji rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawca, Gminą oraz

-

Wykonawcą mającą na celu określenie warunkow przyznania oraz sposobu udzielenia
rozliczenia dotacji;
Gminie — rozumie się przez to Gminę Piekary Śląskie;
wniosku — rozumie się przez to pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o spetnieniu warunków
określonych w niniejszym regulaminie w celu otrzymania dotacji;
Wnioskodawcy, lnwestorze — rozumie się przez to osobę tizyczną będącą właścicielem.
wspólwiaścicielem, posiadaczem lub uzytkownikiem wieczystym budynku jednorodzinnego
zlokalizowanego na terenie Gminy Piekary Śląskie;
Baza Azbestowa — rozumiana jako narzędzie do gromadzenia iprzetwarzania informacji
uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, prowadzona przez Ministerstwo
Rozwoju stanowiąca jedno z narzędzi monitorowaniarealizacji zadań wynikającychz Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
nieruchomości — rozumie się przez to budynek jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt Za
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), do
ktorego Wnioskodawca posiada tytul prawny. na którym znajdują się wyroby zawierające azbest
ujęte w Bazie Azbestowej.
Programie — rozumie się przez to „Program usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest
: terenu Gminy Piekary Śląskie na lata 2015-2032" przyjęty Uchwala Nr XVIII/222MB Rady
Miasta Piekary Śląskie 2 dnia 28.01.2016 r.;
azbeście — rozumie się przez to wlokniste krzemiany: azbest chryzotylowy, azbest
krokioolitowy, azbest amozytowy (gruenerytowy), azbest antońlitowy, azbest tremolitowy
i

3)

4)
5)

6)

7)

G)

9)

i

azbest aktynolitowy ;
wyrobach zawierających azbest — rozumie się przez to kazdy wyrób, w ktorym zawartosc
azbestu jest równa lub większa 0,1 % w szczególnosci pokrycia dachowe i elewacyjne;
11) demontażu — rozumie się przez to zdejmowanie/usuwanie wyrobów zawierających azbest
i

10)

zgodne zwymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Pracy Polityki
warunków bezpiecznego
Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów
użytkowania usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z póżn.
i

i

i

zm.):

- rozumie się przez to przewożenie, przemieszczanie przy wykorzystaniu
odpowiednich srodków. wyrobów zawierających azbest. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 756) oraz
rozporządzenia o którym mowa w 5 2 pkt 11;
13) unleszkodllwlanlu — rozumie się przez to skladowanie zdemontowanych wyrobów
zawierających azbest na odpowiednich składowiskach lub unieszkodliwianie w przenośnych
urządzeniach (przekazywanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest podmiotom
posiadającym odpowiednie zezwolenie);
14) Wykonawcy — rozumie się przez to specjalistyczną firme świadczącą uslugi związane
z demontażem, transportem unieszkodliwianiem, posiadającą kwalitikacje i uprawnienia do
świadczenia danej uslugi.
15) weryfikacji — rozumie się przez to dokonanie oceny zgodności ze stanem faktycznym
zadeklarowanym w zlozanym wniosku. poprzez dokonanie oględzin nieruchomości oraz
sprawdzenie czy spełnione są warunki niniejszego regulaminu, przed przystąpieniem do prac,
o których mowa w pkt 19.
12)

transporcie

i

2
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I

16) WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach.
17) NFOŚiGW— Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
18) Operator - wybrany przez Gminę podmiot koordynujący i nadzorujący prace związane
i

zusuwaniem. transportem

unieszkodliwianiem (składowaniem) wyrobów zawierających

i

azbest.
19)

kosztorys - kosztorys szczegółowy przygotowany przez Wykonawcę na zasadach

20)

zakres prac - demontaż. transport i unieszkodliwianie (składowanie) wyrobów zawierających

21)

powszechnie obowiązujących w budownictwie.

azbest.

kosztach kwalifikowanych — rozumie się przez to koszty demontażu, transportu
iunieszkodliwiania azbestu iwyrobow zawierających azbest. koszty kwalifikowane nie
obejmują kosztów związanych zzakupem iwykonaniem nowego pokrycia dachowego.
elewacji lub innych elementów. których inwestycja dotyczy. Podstawą przyjęcia zakresu
obejmującego koszty kwalinkowanejest opracowany kosztorys.
5 2. [Cel

1.

2.

3.

Programu izasady uczestnictwa]

Zgodnie z zapisami zawartymi z Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
celem Programu jest eliminacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie
Gminy oraz poprawa stanu środowiska poprzez podwyzszenie jakosci powietrza
atmosferycznego.
Sposób realizacji celów:
a) demontaż
b) transport
c) unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest.
Dotacje udzielane są dla danych budynków jednorodzinnych położonych na terenie Gminy,
ujętych w Bazie Azbestowej, na pokrycie kosztów demontażu. transportu unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest
Na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
składa się dotacja ze środków WFOŚiGW.
Gmina na podstawie zakwalińkowanych do realizacji wniosków. występuje o udzielenie dotacji
ze środków WFOŚiGW. Dopuszcza się odstąpienie od starań o uzyskanie dotacji. jezeli do
Gminy wpłynie mniej niż 10 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w 5 1
i

4.
5.

ust. 1.
6. Dotacje udzielane będą w danym roku budżetowym dla kompletnych wniosków złożonych
wterminie do 14 marca danego roku. Wnioski złożone po 14 marca danego roku
rozpatrywane będą w następnym roku budżetowym.
7. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości przysługującej dotacji oraz o terminie
i
miejscu podpisania umowy dotacji. Kolejność udzielania dotacji wynikać będzie z kolejnosci
wplywu wnioskow.
8. Podstawą wypłaty środków z budżetu Gminy jest umowa dotacji.
9. Dofinansowaniu nie będą podlegały prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest jeżeli efektem końcowym nie będzie unieszkodliwienie odpadów na przystosowanym
składowisku na podstawie karty przekazania odpadu.
10. Dofinansowanie dotyczy demontazu. transportu unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest, znajdujących się tylko wyłącznie na budynkach jednorodzinnych.
11. Wnioskodawca przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania
wszelkich informacji. związanych z jego realizacją. które może uzyskać u pracownika
i

i

merytorycznego Urzędu.
unieszkodliwianie wyrobów
zadan obejmujących demontaż. transport
terenu
podmiot
wybrany
azbest
Gminy
z
będzie
przez Gminę w trybie
zawierających
obowiązujących przepisów prawa.
13. Wykonawca składa ofertę na wykonanie zakresu prac. zgodna z Załącznikiem nr 2 do
Regulaminu.

12. Wykonawcą
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14.
15.

16.
17.

18.

19.

Uczestnik Programu w momencie sprzedazy budynku, przenosi w umowie kupna-sprzedaży
wszystkie zobowiazania wynikające z umów zawartych w ramach Programu na kupującego.
Miejsce na liscie zarejestrowanych wnioskow nie moze być przedmiotem zbycia, zamiany,
przejęcia praw przez inne osoby,
Ilosć zadań zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniona od wysokości dotacji
otrzymanej z WFOŚiGW.
Inwestor we wlasnym zakresie zapozna sie we właściwym organie podatkowym
zobowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ewentualnego opodatkowania dotacji
inwestycji, mogącymi mieć zastosowanie w ramach realizacji Programu.
Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Piekary Śląskie,
jako Beneficjenta, o przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i
Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W razie nieuzyskania dotacji przez Gminę Piekary Śląskie 2 Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach, dla przedsięwzięć okreslonych w
ust, 1, nie będą one realizowane. a Wnioskodawcom nie przysługują z tego tytulu zadne
roszczenia, czy odwołania,
W programie nie są przewidywane sytuacje awaryjne.
O dotacje mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy nie zalegają z podatkami oplatami na
rzecz Gminy.
i

20.
21.

i

53. [Wysokość i warunki dotacji]
Kwota dotacji może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych na demontaż,
zbieranie, transport unieszkodliwianie lub zbieranie, transport unieszkodliwienie wyrobów
i

i

zawierających azbest
W oparciu o obecne warunki ńnansowe, maksymalna kwota dotacji ze środków WFOŚiGW
i NFOŚiGW może wynosić:
a) łącznie nie więcej niz 800 zllMg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają
unieszkodliwienie odpadu, w tym ze środków
się: demontaż, zbieranie. transport
NFOŚiGW nie więcej niz 350 zI/Mg odpadu zawierającego azbest;
b) łącznie nie więcej niz 600 zllMg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają
się: zbieranie, transport unieszkodliwienie odpadu. w tym ze środków NFOŚiGW nie
więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest;
c) udzial środków udostępnionych w formie dotacji przez NFOŚiGW może wynosić do 50 %
kwoty dofinansowania,
W razie nieuzyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
iGospodarki Wodnej w Katowicach, dla przedsięwzięć okreslonych w 5 1 ust, 1, nie będą one
realizowane, a Wnioskodawcom nie przysługują z tego tytułu zadne roszczenia, czy
odwołania.
Zasady "nansowania zadania przez WFOŚiGW zostaną określone w umowie pomiędzy
Gminą a WFOŚiGW. zgodnie z ogłoszonym przez WFOŚiGW Regulaminem dofinansowania
zadań związanych z realizacją gminnych programow usuwania azbestu, ogłoszonym na dany
I

i

rok.

Ostateczna wysokośc dotacji przysługującej Inwestorowi, zostanie określona w umowie
zawieranej między Inwestorem, Gminą Wykonawcą.
Dopuszcza się zmianę niniejszego Regulaminu w zakresie określenia wysokosci maksymalnej
kwoty dotacji ze środków WFOŚiGW NFOŚiGW.
Przedmiotem dotacji są koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej umowy
i

i

trójstronnej.
Dotacja nie mogą być objęte prace wykonane przed

datą podpisania umowy trójstronnej

pomiędzy Wnioskodawca, Gmina oraz Wykonawcą.
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5 4. [Warunki
1.

przystąpienia Inwestora do Programu]

Dotacje udzielane są na wniosek.
Wniosek składa się w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Następnie
wniosek jest rejestrowany przez Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami
Rolnictwa.
Wnioski o udział w realizacji Programu będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do
Punktu Obsługi Mieszkańca.
Osoby niezakwalifikowane na listę osób realizujących zadania w danej edycji Programu, będą
oczekiwały na swoją kolej w następnych edycjach Programu.
Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:
a) aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości. z terenu które] będą usuwane wyroby
i

3.

4.
5.

zawierajace azbest:

— notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo udzielone przez
wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania inwestora w ramach
Programu;
c) stosowną umowę świadczącą o prawie do dysponowania nieruchomością w przypadku gdy
Wnioskodawca nie jestjej właścicielem;
d) ocenę stanu możliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobów zawierających azbest;
e) kopię zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę
lub kopię pozwolenia na budowę, dla robot związanych z demontażem lub usuwaniem
wbudowanych wyrobów zawierających azbest, wydane przez odpowiedni organ
architektoniczno-budowlany (gdy dotyczy);
f) formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu i dostępny
jest w Urzędzie Miejskim w Piekarach Śląskich.
g) informację o nieposiadaniu zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków opłat
lokalnych oraz innych naleznosci wobec Gminy, na dzien składania wniosku — informacja
ta winna być potwierdzona przez pracownika księgowości podatkowej Urzędu
W przypadku kserokopii dokumentow stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest
przedluzenie do wglądu oryginału dokumentów, w celu stwierdzenia zgodnosci kserokopii
z oryginałem.
Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, Wnioskodawca zostanie
wezwany do usuniecia braków uniemożliwiających jego rozpatrzenie (w terminie do 14 dni od
daty otrzymania wezwania). Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie skutkuje
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Na podstawie załączonych do wniosku dokumentów zostanie wyliczona wysokosc
przysługującej dotacji, określona w 5 3 niniejszego regulaminu
W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu (po podpisaniu umowy) Inwestor
pokryje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę oraz zwróci pełną dotacje Gminy.

b) w przypadku współwłasności

i

i

6.

7.

8.
9.

5 5. [Zakres kosztów kwalifikowanych]
2.

Zakres kosztów kwalińkowanych wyszczególniony zostanie w kosztorysie.
Koszty kwalihkowane obejmują koszty demontażu, zbierania, transportu
odpadów zawierających azbest
5 6. [Warunki

i

unieszkodliwiania

uczestnictwa Wykonawcy w Programie]

Wykonawca zadań obejmujących demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy będzie podmiot wybrany przez Gminę w trybie
obowiązujących przepisów prawa.
2. Wykonawca składa ofertę na wykonanie zakresu prac, zgodną z Załącznikiem nr 2 do
Regulaminu.
3. Wykonawca będzie działał w oparciu 0 umowę z Gminą.
4. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia przestrzegać wszystkich zaleceń
iwymagan Gminy polegających m.in. na:
a) działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji:
b) terminowym wywiązywaniu się z umów podpisanych z Wnioskodawcami i Gminą;
c) zgodnych z zasadami dobrych praktyk handlowych i kultury osobistej kontaktów
2 Wnioskodawca, Operatorem oraz przedstawicielami Gminy.
1.

W”

5

Wykonawca słuzy pomocą merytoryczną i techniczną dotyczącą wykonywanej modernizacji.
Gmina nie podpisze Umowy z Wykonawcą na zakres prac, które zostaly wykonane przed dniem
jej podpisania,
W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Programu. Operator lub Gmina może wykluczyć
Wykonawcę z uczestnictwa w Programie.
Wykonawca oświadcza, że spelnia warunki uczestnictwa w postępowaniu na Wykonawcę
Programu, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonych dzialalnosci lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakladają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy doświadczenia;
c) dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobowym niezbędnym do
wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i nnansowej.
i

5 7. [Wykluczenie

bądź odstąpienie od Programu]

W przypadku odstąpienia Inwestora od jakiejkolwiek części Programu, Gmina na wniosek
Operatora calkowicie skresli Inwestora z listy osob przewidzianych do realizacji w danej Edycji

Programu.

W przypadku rezygnacji Inwestora z udzialu w Programie (przed podpisaniem umowy), Inwestor
zobowiązany jest do pisemnego zgloszenia powyzszego faktu do Wydzialu Ochrony
Środowiska, Gospodarki Odpadami Rolnictwa Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o udzielenie dotacji. spowoduje wykluczenie
i

inwestora z Programu.
Gmina na wniosek Operatora lub w porozumieniu : Operatorem ma prawo wykluczyć
Inwestora. który zlamal bądź nie dopelnil warunków umowy lub Regulaminu Programu.

5 8. [Przetwarzaniedanych osobowych]
Realizacja Programu rodzi konieczność przetwarzania danych osobowych Inwestorów oraz
pracowników i przedstawicieli Wykonawcy, Gminy Operatora.
Gromadzenie, przekazywanie. ujawnianie. wprowadzanie do systemów teleinformatycznych,
a także inne przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, będzie odbywać się
z poszanowaniem zasad. obowiązków i wymagań wynikających z postanowień Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 : dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz, Urz. UE z 2016 r.
L 119, s. 1 z póżn. zm.).
i

5 9. [Postanowienia końcowe]

PN

Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany treści przedmiotowego Regulaminu w trakcie realizacji
Programu.
Gmina zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji o przyznaniu dotacji.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Programu. Strony przystępując do Programu
wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

5

mopem
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Złącznik nr 1 do Regulaminu

Piekary Śl., dnia

Wniosek
o udzielenie dotacji celowe] w zakresie demontażu, transportu oraz unleszkodllwlanla wyrobów

zawierających azbest

Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko, nr telefonu ......................................................................................................................

azbestowych

Ilość wyrobów azbestowych: (w m?, lub kg, tonach)
Rodzaj wyrobów

Zakres (wlasciwe zaznaczyć):
EI
demontaż, transport unieszkodliwienie
I] transport unieszkodliwienie
i

I

Lokalizacja wyrobu zawierającego azbest, nr dzialki ewidencyjnej

Ww nieruchomość stanowi: (podać tytul prawny wladania nieruchomością):

Informuję, że nie zalegam z opłatą za odbiór odpadów komunalnych.
Informuję. ze nie zalegam z oplata z tytulu zobowiązań podatkowych na rzecz Gminy Piekary Śl.
Oświadczam, ze zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Programu usuwania azbestu wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Piekary Śląskie na lata 2015-2032.
Oświadczam, że zapoznaiemlam się ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania moich danych
osobowych na potrzeby realizacji Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Piekary Śląskie na lata 2015-2032.
i

i

czytelny podpis Wnioskodawcy
Zaigcznlkl do wniosku:
a) aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości, z terenu które] będą usuwane wyroby zawierające
azbest;
b) w przypadku współwłasności — notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo udzielone przez
wszystkich pozostalych wspóiwiaścicieli do reprezentowania Inwestora w ramach Programu;
c) stosowna umowa świadcząca o prawie do dysponowania niemchomoscia w przypadku gdy
Wnioskodawca nie jest jej wlascicielem;
d) ocena stanu i możliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobów zawierających azbest;
e) kopia zgloszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub
kopię pozwolenia na budowe, dla robót związanych z demontażem lub usuwaniem wbudowanych
wyrobów zawierających azbest, wydane przez odpowiedni organ architektoniczno-budowlany (gdy
dotyczy);

KLAUZULA INFORMACYJNA

kwietnia 2016 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/678 z dnia 27
iz:
(zwanego dalej RODO), informuję
Gmina Piekary Śląskie. reprezentowana przez
ul.
Bytomskiej 54. 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48
Śląskie
z siedzibą przy
Prezydenta Miasta Piekary
bip.piekary.pl.
e-mail:
um@piekary.pl.
(32) 39-39-411 (centrala);
W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych. ma Pani/Pan prawo skontaktować się
z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora:
a) drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratorawskazany powyzej.
Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie bedzie wpływała na
wskazane sposoby kontaktu.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
1
a) zawarcia, realizacji i rozliczenia dotacji na usunięcie azbestu, na podstawie art. 8 ust. lit. b RODO;
b) wykonania zadania publicznego polegającego na realizacji postanowień Programu usuwania
azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekary Śląskie na lata 2015-2032. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
Z poszanowaniem poulnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące
liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając mozliwość przekazywania danych o charakterze
wrażliwym, Pani/Pana dane moga byc ujawniane podmiotom osobom upoważnionym na podstawie
Środowiska
przepisów prawa, w tym w szczególnosci Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony
i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
Operatorowi Programu wybranemu przez Gminę, Wykonawcy demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobow
hrmie swiadzzącej uslugi związane
lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
pocztowemu
zawierających azbest. operatorowi
LTC
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161,
przetwarzającemu
papierowej oraz podmiotowi
93-490 Łódź, które] powierzono dane w związku z asysta techniczną elektronicznego systemu obiegu
dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ponadto w zakresie stanowiacym inlormację publiczną
dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taka informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu.
o którym mowa w ust, 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe bedą przechowywane w celach
archiwalnych przez okres 25 lat w celach archiwalnych, po czym zostaną przekazane do Archiwum
Państwowego, zgodnie z postanowieniami Zalącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej.jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instmkcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwów zakladowych. Ze względu na inne.
szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydlużeniu.
Przysluguje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do zadania ich sprostowania
w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem taktycznym, usuniecia. jeżeli dane
nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania wladzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z
ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
Administrator danych osobowych. w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO. ma prawo
odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego ds. ochrony danych
osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa. jeśli uzna
Pani/Pan, iz przepisy RODO zostaly namszone,
Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemozliwia
wnioskowanie o dotację w ramach realizowanego Programu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
promowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
11. Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer teletonu (jeśli podano). może został. wykorzystany do
kontaktu w shizbowych celach inlormacyjnych lub wyjaśniających.

i. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

i

i

:

-

Zalacznik nr 2 do Regulaminu
Oferta Wykonawcy na uslugi związane z demontażem, transportem i unleszkodliwlaniem
wyrobów zawierających azbest.
1

Nazwa firmy:

H

]

(

Adres

H

i

]

Telefon:

1

(

|

NIP

”_
][

i

REGON

][

|

i

www

ii

|

[

e-mail:

„

|

Numer konta
bankowego:
Data ważności
polisy do.

[

Lp.
1

2
3

A

Załączniki

lj

-

część podmiotowa

j

Dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym:
KRS ! wpis do Ewidencji Dzialalności Gospodarczej. REGON. NIP.
Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS
Urzędu
Skarbowego (z data nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty leZenia oferty).
Wykaz prac wykonanych przez wykonawcę w ilości minimum 3, potwierdzony
i

pisemnymi referencjami
Dokumentacja potwnerdzająca przygotowanie zawodowe do realizacji robót
unieszkodlimaniem wyrobów
ZWiązanych
zdemontazem. transportem
zawierających azbest zgodna z obowrązującymi przepisami na dzień skiadania
I

oferty.

5

6

informacja o sposobie postępowania z odpadami wytwarzanymi w trakcie
wykonywanych prac.
Pisemne oświadczenia o.
akceptacji warunków określonych w Regulaminie Programu
dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Wnioskodawcy w przypadku braku
możliwości wykonania wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego
rozliczenia finansowego,
wykonaniu we wlasnym zakresie prac związanych z demontazem niepodzlecania
ich na zewnątrz innym podmiotom. Dopuszcza się podzlecanie prac w zakresie
transportu unieszkodliwienia po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminą.
Zaświadczenie z banku o numerze rachunku, na który mają być przekazywane
i

i

i

7

środki.

Polisa ubezpieczeniowa odeWiedziaIności cywilnej kontraktowej na minimalna
wartość 50 000 PLN
Wszystkie dokumenty winny być zioZQne w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za
zgodność z oryginalem
8

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją procedury wyboru wykonawcy
2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016679
Zgodnie z art. 13 ust. 1
2 dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej RODO), informujemy iz:
i

1.

Wybor wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz ewentualne zawarcie. realizacja rozliczenie
umowy z nim rodzi konieczność przetwarzania danych osobowych wykonawcy. jego pracownikow,
przedstawicieli współpracowników podwykonawców
Administratoremdanych osobowych jest Gmina Piekary Śląskie. reprezentowana pizez Prezydenta
Miasta Piekary Śląskie. z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84. 41-940 Piekary Śląskie. tel. +48 (32) 3939—411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl. bip_piekarypl.
W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:
drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl;
pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej
Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływala na
wskazane sposoby kontaktu
Dane osobowe w związku z prowadzonym postępowaniem będą przetwarzane w następujących
celach:
podjęcia działań w celu zawarcia, a następnie realizacji | rozliczenia umowy z wybranym wykonawcą
na podstawie art. 6 ust. 1 IIŻ. e RODO. w zw z postanowieniami „Programu usuwania azbestu
iwyrobów zawierających azbest zterenu Gminy Piekary Śląskie na lata 2015-2032", przyjętego
Uchwala NrXViII/222/15 Rady Miasta Piekary Śląskie 2 dnia 28012016 r. oraz Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. przez okres 25 lat,
wykonywanie obowxązku prawnego zadania w interesie publicznym. polegających na celowym.
oszczędnym. racjonalnym elektywnym wydatkowaniu środków publicznych. na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c e RODO. w związku z art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o iinansach
publicznych, przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat — w
przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego;
realizacji obowiązków księgowych podatkowych wynikających z Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowości. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług oraz Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO — przez okres 5 lat
od końca roku rozliczeniowego. w ktorym nastapilo zdarzenie (dotyczy danych osobowych
zawartych w ofercie. która zostanie wybrana);
realizacji uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu ewentualnych
roszczeń lub obrony przed roszueniami z tytulu przeprowadzania niniejszego postępowania oraz
realizacji umowy z wybranym wykonawca. na podsiawre art. @ usi. 1 lit. fRODO w zw. z art 471-486
Kodeksu Cywilnego — przez okres nieprzekraaający 6 lat od zakończenia wspolpracy.
Co do zasady. okres przechowywania iitzony jest od 1 stycznia roku następnego od daty
zakończenia sprawy. Po uplywie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega. po
uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego. brakowaniu.
Z poszanowaniem pouinego charakteru danych. w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę
przekazywanych danych oraz ograniczając możliwosć przekazywania danych o charakterze
wrażliwym. dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa oraz udostepnione podmiotom przetwarzającym. w tym w szczególnosci LTC Sp. z
o_ o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161. 93-490 Łódź. której powierzono asystę techniczną
systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie oraz NAR marketing s.r„o..
Masarykovo namesti 52/33. CZ - 702 00 Ostrava - Moravska Ostrava, który udostępnia Urzędowi
Miasta Piekary Śląskie platforme zakupowa do obslugi elektronicznych zamówień. Ponadto dane
osobowe mogą zostać ujawnione wszystkim osobom zainteresowanym. w związku z realizacją
obowiązkówdotyczacych udostępniania informacji publicznej.
Osoby wskazane w pkt 1 mają prawo dostepu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich
sprostowania w takim zakresie. w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym.
usuniecia. jezeli dane nie są niezbędne do wywiązania sie z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się
z administratorem iub Inspektorem ochrony danych
Administrator. w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmowic
usunięcia danych osobowych
i

i

a)
b)

a)

b)

i

i

i
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i

i
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Osobom wskazanym w pkt 1 przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
ds. ochrony danych osobowych — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2. 00-193
Warszawa. 19in uznają. iz przepisy RODO zostały naruszone.
10. Podanie przez danych osobowych jest warunkiem umownym iwymogiem ustawowym. Konsekwencją
niepodanie danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
114 Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowanie. o którym mowa w an. 22 RODO.
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