WNIOSEK
o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Branice
z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2016
1. Dane osobowe: (wypełnia osoba fizyczna).
a) imię ………………………………………………………………………………………….
b) nazwisko …………………………………………………………………………………….
c) adres zamieszkania:
ulica …………………………………………… nr domu …………. nr mieszkania ………
miejscowość …………………………………........................................................................
d) adres realizacji zadania
ulica …………………………………………… nr domu …….. nr mieszkania …………...
miejscowość ………………………………..

nr ewidencyjny działki …………………....

e) telefon kontaktowy …………………………………………………………………………..
2. Dane firmy/gospodarstwa rolnego*
a) nazwa: ……………………………………………………………………………………….
b) siedziba:
ulica …………………………………………… nr domu …………. nr mieszkania ………
miejscowość …………………………………........................................................................
NIP ……………………………………….. REGON ………………………………………
c) adres realizacji zadania
ulica …………………………………………… nr domu …….. nr mieszkania …………...
miejscowość ………………………………..

nr ewidencyjny działki …………………....

d) telefon kontaktowy …………………email ………………………………………………...
e) osoba reprezentująca ………………………………………………………………………...
stanowisko …………………………………………………………………………………...
2. Opis wymiany - likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:
a) rodzaj powierzchni: dach/ elewacja*
b) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/ likwidacji* (m2)
…………………….................................................................................................................
c) budynek: mieszkalny/gospodarczy*………………………………………………………….

d) rodzaj eternitu: płaski/falisty*………………………………………………………………..

d)
Rodzaj usługi
1) demontaż wyrobów zawierających
azbest
2) zbieranie wyrobów zawierających
azbest (dotyczy wyrobów wcześniej
zdemontowanych)

j.m.
m2
Mg
m2

Ilość

Mg

Deklaruję uczestnictwo w projekcie polegającym na demontażu, zbieraniu, transporcie
i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na posesji,
o której mowa wyżej i do których posiadam tytuł prawny.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami Regulaminu
sfinansowania zadań z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2016 i w pełni je
akceptuję oraz zobowiązuję się do zawarcia z Gminą umowy cywilnoprawnej określającej
warunki uczestnictwa w projekcie.
Informuję również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu
„Dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z obszaru Gminy Branice, zgodnie z ustawą z dnia
29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

…………………………………………

……………………

(miejscowość, data)

(podpis)

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu - obowiązkowo, w przypadku
nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich,
pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.
2. Formularz z informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wg
załącznika nr 1 do wniosku.
3. Oświadczenie, że do dnia podpisania umowy beneficjent końcowy dostarczy dokument
potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku gdy podczas rozbiórki
elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów
konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy,
wg załącznika Nr 2 do wniosku.
4. Kopię potwierdzenia złożenia „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystania” do właściwego Urzędu Gminy / Marszałka Województwa Opolskiego w
przypadku Wspólnot Mieszkaniowych - wg załącznika Nr 3 do wniosku.

Objaśnienia:
*)
Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji
OŚWIADCZENIE
INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY PUBLICZNEJ I POMOCY DE MINIMIS1)
Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………………….
zam. …………………………………………………………………………………………………………….
pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
oświadczam, że:2)
w okresie w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat nie uzyskałem/am pomocy de
minimis (proszę wypełnić poniższą tabelę)3)
w okresie w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat uzyskałem/am pomocy de minimis
(proszę wypełnić poniższą tabelę)3)
Lp.

Podmiot udzielający pomocy

Podstawa
prawna
otrzymanej
pomocy

Dzień
udzielenia
pomocy
(d-m-r)

Wartość
pomocy brutto
w PLN

Wartość
pomocy brutto
w EUR

Łączna wartość
de minimis
w okresie w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat nie uzyskałem/am pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (proszę wypełnić poniższą tabelę)4)
w okresie w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat uzyskałem/am pomocy de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie (proszę wypełnić poniższą tabelę)4)
Lp.

Podmiot udzielający pomocy

Podstawa
prawna
otrzymanej
pomocy

Dzień
udzielenia
pomocy
(d-m-r)

Wartość
pomocy brutto
w PLN

Wartość
pomocy brutto
w EUR

Łączna wartość
de minimis

……………………………………
(miejscowość, data)

…………………
(podpis)

1)
Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. Nr 62, poz.317)
2)
należy zakreślić właściwa odpowiedź
3)
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o
udzielenie pomocy
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy;
-informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. Nr 59, poz. 404 z 2007r. z późn. zm.)
4))
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi
udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, w rolnictwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2
poprzedzających go lat obrotowych , albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2
poprzedzających go lat obrotowych , albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
-informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dotyczących w szczególności wnioskodawcy i
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis rolnictwie lub
rybołówstwie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. Nr 59,
poz. 404 z 2007r. z późn. zm.)

Załącznik Nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji
Dane osobowe: (wypełnia osoba fizyczna)
a) imię ………………………………………………………………………………………….
b) nazwisko …………………………………………………………………………………….
c) adres zamieszkania:
ulica …………………………………………… nr domu …………. nr mieszkania ………
miejscowość …………………………………........................................................................
Dane firmy/gospodarstwa rolnego
a) nazwa: ……………………………………………………………………………………….
b) siedziba:
ulica …………………………………………… nr domu …………. nr mieszkania ………
miejscowość …………………………………........................................................................
NIP ……………………………………….. REGON ………………………………………
c) telefon kontaktowy …………………email ………………………………………………...
e) osoba reprezentująca ………………………………………………………………………...
stanowisko …………………………………………………………………………………...
OŚWIADCZENIE*

W związku z ubieganiem się o udzielenie ze środków budżetu Gminy Branice oraz WFOŚiGW w Opolu
dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z obszaru Gminy Branice w roku 2016
na zadanie z zakresu demontażu azbestu z nieruchomości.

oświadczam, że do dnia podpisania umowy o dofinansowanie zadania dostarczę potwierdzenie zgłoszenia prac
budowlanych niewymagających pozwolenia budowlanego lub pozwolenie budowlane ze Starostwa
Powiatowego w Głubczycach.

Objaśnienie:
Oświadczenie to składają osoby, które będą miały demontaż płyt eternitowych.

*

Branice, dnia: …………………

…………………………………………………
/podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia/

Załącznik Nr 3 do wniosku o udzielenie dotacji
1)

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH
WYKORZYSTYWANIA
1. Miejsce, adres................................................................................................................... ..............
*)

2. Właściciel/zarządca/użytkownik :
a) osoba prawna - nazwa, adres .....................................................................................................
b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ......................................................................................
3. Tytuł własności ..............................................................................................................................
2)
4. Nazwa, rodzaj wyrobu .................................................................................................................
2
3)
5. Ilość (m , tony) ..................................... ......................................................................................
6.Stan wyrobu szkodliwego (działający/magazynowany/przeznaczony do
*
unieszkodliwienia/uszkodzony )
4)
7. Przydatność do dalszej eksploatacji ..........................................................................................
8. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
5)
a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu ..........................................................................
b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i
substancji .........................................................................................................................
6)
9. Inne istotne informacje o wyrobach
........................................................................
……...................
(podpis)
Data ...........
_____________
Objaśnienia:
*)
Niepotrzebne skreślić.
1)
Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 %
azbestu.
2)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione, w tym papier i tektura.
3)
Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
4)
Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów
bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.
5)
Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie
dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar
celny.
6)
Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia
zawierającego azbest.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………
legitymujący/a się ………………………………………………………………………….
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

zamieszkały/a…………………………………………………………………………………
(adres)

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 k.k.za
składanie fałszywych zeznań, że:
- posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i
budynków jako działka nr ……………………………..w

obrębie

miejscowości

………………………………………………………………………………………….
wynikające z tytułu:
1) własności
2) współwłasności*.................................................................................................................
(wskazać współwłaścicieli – imię i nazwisko oraz adres)

………………………………………………………………………………………………
3) inne ………………………………………………………………………………………

...............................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Objaśnienia:
*
W przypadku współwłasności należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie zadania.

