
1 

 

 

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

 

Wójt Gminy Branice 

ul. Słowackiego  3 

48-140 Branice 

 

W N I O S E K  

o dofinansowanie  zadania z zakresu unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Branice  w 2021 roku w ramach „Ogólnopolskiego programu 

finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 

 

 
1. Wnioskodawca:  

 

    Imię i nazwisko: …................................................................................................................. 

 

 
    Adres zamieszkania: .....................................................................…………….…………… 
                                                            (nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu) 

 

     PESEL ………………………………………………………………………………………….………………………. 
      (wypełnia osoba fizyczna) 

 

     NIP: ………………………………………………………………………………………..…….…………… 
       (wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą) 
 

 

    Telefon: .................................................................................................................................. 

 

 

2. Miejsce planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest: 

Adres nieruchomości  ………….............................................................................................. 
             (na której został przeprowadzony lub będzie przeprowadzony demontaż wyrobów zawierających azbest) 
 

 

    Nr obrębu  i nr działki ewidencyjnej .......................................................................................   

 

 Tytuł prawny do nieruchomości ............................................................................................. 
                                                             (własność, współwłasność,  użytkowanie wieczyste)   

 

3. Forma własności nieruchomości:      (proszę  zaznaczyć X właściwą kratkę) 

osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej  □ 
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą □ 

Rolnik □ 

przedsiębiorca □ 

jednostka samorządu terytorialnego □ 

 

inny (jaki)     …………………………………………………………             □ 
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4. Rodzaj zabudowy, na którym znajdują się wyroby azbestowe: 
    (proszę zaznaczyć X właściwą kratkę) 

 

budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością 
gospodarczą lub rolniczą 

□ 

 

budynek związany z prowadzoną działalnością 
gospodarczą lub rolniczą 

□ 

 

5. Rodzaj obiektu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest 
 

………………………………………………………………………………………................ 
(np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy (jaki? np. garaż, stodoła, obora, wiata), bud. mieszkalno-gosp., altana, 

bud. użyt. publ., wyroby zdeponowane na terenie nieruchomości,  itp.) 

 

6. Rodzaj wyrobów zawierających azbest: 
    (proszę  zaznaczyć X właściwą kratkę) 

□ płyty faliste azbestowo – cementowe stosowane w budownictwie 

□ płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie 

□  inne jakie? …………………………………………………………. 

 

7. Powierzchnia dachu lub elewacji, z której planowane jest usuniecie wyrobów 

zawierających azbest    …………………………………………………………..……..…  m
2 

8. Ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione 

Lp. Rodzaj wyrobów zawierających azbest Ilość w m
2
 Ilość w Mg 

(tonach) * 

1 Płyty eternitowe faliste   

2 Płyty płaskie   

3 Inne (podać jakie)   

 Razem:   

* Dla celów obliczeniowych należy przyjąć, że szacunkowa waga 1m
2
 pokrycia dachowego z płyty 

azbestowo – cementowej falistej wynosi 17 kg (0,017 Mg); natomiast z płyty azbestowo-cementowej 

płaskiej 15 kg (0,015 Mg);  w przypadku pomiaru pokryć dachowych należy uwzględnić 

powierzchnię zakładów płyt 

 

9. Planowana ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione wg 

źródła ich pochodzenia 

Lp. Źródło pochodzenia wyrobów zawierających 

azbest 

Ilość w m
2
 Ilość w Mg 

(tonach)  

1 Pokrycia dachowe i inne elementy budowlane 

zawierające azbest planowane do demontażu  

i unieszkodliwienia  

  

2 Materiały budowlane zawierające azbest 

zgromadzone na działkach gruntowych  

(w przypadku uzupełnienia danych należy 

wypełnić punkt 10) 

  

 

 
 

Razem: 
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10. Miejsce tymczasowego składowania/zalegania wyrobów zawierających azbest na 
terenie nieruchomości...…………..........………………………..………..…………………  

(należy wpisać w przypadku wypełnienia danych w punkcie 9 .2. )  

 

11. Stopień pilności określony na podstawie oceny stanu i możliwości bezpiecznego 

użytkowania wyrobów zawierających azbest dokonanej zg. z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, stanowiący załącznik nr 3 do wniosku (suma punktów)  ……………………….. . 

 

12. Rodzaj prac przewidzianych w ramach dofinansowania (określenie zakresu pomocy)      

(proszę  zaznaczyć X właściwą kratkę) 

□ wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie – demontaż, transport i unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest; 

□ wnioskuję o pomoc w zakresie transportu i unieszkodliwiania zdemontowanych odpadów 

zawierających azbest zgromadzonych/zalegających na mojej posesji. 

 

 

 

…………..…..., dnia………………….                              …………………………………… 
(miejscowość)                                                                                           (podpis właściciela/ współwłaścicieli) 
 

 

 

 
Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany, że: 

1)  warunkiem realizacji  przez Gminę Branice zadania związanego z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na wniosek 

złożony przez Wójta Gminy Branice. 

2) zadanie związane z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest z terenu gminy 

Branice nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia dachu. 

3) kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 85 % jego kosztów kwalifikowanych 

(netto) lecz nie więcej niż 700 zł za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych 

odpadów zawierających azbest.  

oraz oświadczam, że: 
1)   nie posiadam zaległości publicznoprawnych na rzecz Urzędu Gminy w Branicach. 

2) wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli faktycznego wykonania inwestycji, oraz    

wykonanie dokumentacji fotograficznej przed  i  po wykonaniu inwestycji. 
 

`   ………………………………………………………….  
      (data, podpis właściciela/ współwłaścicieli) 

 

 

 
D E K L A R A  C J A 

 W związku z ubieganiem się o udzielenie dotacji na zadanie polegające na  

„Unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w roku 2021”, 

współfinansowane  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

zgłaszam chęć uczestnictwa w powyższym przedsięwzięciu i deklaruję wkład finansowy  

w wysokości nie mniej niż: 
a) 15%, jeśli cena firmy wyłonionej z przetargu (lub z zapytania ofertowego), która będzie 

dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest, transportu 

odpadu niebezpiecznego oraz unieszkodliwienia nie przekroczy 700 zł za 1 Mg (tonę). 
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lub 
b) 15% plus nadwyżka, jeśli cena firmy wyłonionej z przetargu (lub z zapytania 

ofertowego), która będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów 

zawierających azbest, transportu odpadu niebezpiecznego oraz unieszkodliwienia 

przekroczy 700 zł za 1 Mg (tonę). 
 
Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja 

programu uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej dotacji z WFOŚIGW w Opolu. 

 

 

  ............................................................................. 
                 (data, podpis właściciela/współwłaścicieli nieruchomości) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE  

DANYCH OSOBOWYCH 

 
Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych we wniosku o udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na 

terenie Gminy Branice oraz ich udostępnienie firmie, z którą Gmina Branice zawrze umowę na 

usługę demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 

1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO).  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, informuję co następuje: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Branice, 48-140 Branice  

ul. Słowackiego 3. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzędu Gminy 

w Branicach,  48-140 Branice ul. Słowackiego 3, tel. 77/4868250, adres email: 

iod@branice.pl,  

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i realizacji przedsięwzięcia 

pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w roku 2021” 

dla potrzeb naboru wniosków, jego oceny i realizacji umowy o dofinansowanie, w ramach 

programu prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody.  

4. Pana/Pani dane mogą być udostępnione uprawnionym, zgodnie z przepisami operatorom 

pocztowym i kurierom, bankom w zakresie płatności,  podmiotom zewnętrznym, którym na 

podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, wykonawcy usług określonych 

w umowach zleconych przez Gminę. 
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane  do obcych państw lub  organizacji 

międzynarodowych. 

6. Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji    i zakresu działania archiwów 

zakładowych wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym,  do celów badań 
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania  ich sprostowania.  
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8.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych 

9. Obowiązek podania danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem wzięcia udziału 

w naborze/otrzymaniu dofinansowania w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. 

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w roku 2021”.  

Nie podanie danych osobowych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

 
 

 ………………………………………………………….  
     (data, podpis właściciela/ współwłaścicieli) 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę /lub kopia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych 

nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Głubczycach  

z potwierdzeniem braku sprzeciwu - w przypadku demontażu azbestu (należy dostarczyć do dnia 
25.06.2021 r);  

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie  

z  załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania  

i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31); 

3. Ocena stanu  i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,  

o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649), zmienionego rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów  

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.  

z 2010r. Nr 162, poz. 1089); 

4.    Oświadczenie potwierdzające posiadanie tytułu prawnego  do nieruchomości – w przypadku 

nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, obowiązkowo należy dołączyć zgodę 
wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizacje zadania; 

5. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się  
o pomoc publiczną de minimis (jeśli dotyczy). 

 

 
 

 

………………………………………………………….  
      (data, podpis właściciela/ współwłaścicieli) 


