............................., dnia..............................

WNIOSEK
o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Branice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2018
1. Dane Wnioskodawcy:
(wypełnia osoba fizyczna)
Imię i nazwisko:

PESEL:

Seria i nr dowodu osobistego:

NIP:

Miejsce zamieszkania
Gmina:

Miejscowość:

Ulica nr:

Kod pocztowy:

Telefon kontaktowy

Miejsce występowania wyrobu azbestowego
Gmina:

Miejscowość:

Ulica nr:

Kod pocztowy:

Nr ewidencyjny działki:

Obręb:

2. Dane Wnioskodawcy - przedsiębiorcy:
(wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą)
Nazwa:

NIP:

REGON:
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Osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy:

Telefon kontaktowy:

Adres siedziby - miejscowość:

Gmina:

Ulica, Nr:

Kod pocztowy:

Miejsce występowania wyrobu azbestowego
Gmina:

Miejscowość:

Ulica, nr:

Kod pocztowy:

Nr ewidencyjny działki:

Obręb:

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

osoba fizyczna nie prowadząca działalności
gospodarczej
osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą
rolnik
przedsiębiorca
jednostka samorządu terytorialnego
Inny ( jaki )

□
□
□
□
□
□

4. Rodzaj zabudowy, na którym znajdują się wyroby azbestowe:
( zaznaczyć X właściwą kratkę)

budynek
niezwiązany
z
prowadzoną
działalnością gospodarczą lub rolniczą
budynek związany z prowadzoną działalnością
gospodarczą lub rolniczą

□
□

5. Lokalizacja wyrobów azbestowych na terenie nieruchomości:
( zaznaczyć X właściwą kratkę)

dach
elewacja
złożone na stosie

□
□
□
Strona 2 z 4

6. Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe:
( zaznaczyć X właściwą kratkę)

budynek gospodarczy (np.: garaż, obora)
budynek mieszkalny
budynek przemysłowy
budynek mieszkalno – gospodarczy
Inny :
jaki?....................................
nie dotyczy - złożone na stosie

□
□
□
□
□
□

7. Zakres prac objętych wnioskiem:
( zaznaczyć X właściwą kratkę)

demontaż,
transport,
unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest

□

(gdy wyroby znajdują się na budynku)

zbieranie,
transport,
unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest

□

(gdy wyroby leżą na stosie)

8. Powierzchnia:
planowana do usunięcia ilość odpadów
zawierających azbest (powierzchnia dachu lub
elewacji)

............................m2
…………………t

9. Rodzaj wyrobu zawierającego azbest
płyty azbestowo cementowo - azbestowe
płaskie

□
............................m2

płyty faliste azbestowo - cementowe

□
............................m2
......................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy

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.
Przyjmuję/-emy do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy do
kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania.
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Przyjmuję/-emy do wiadomości, że Złożenie niniejszego wniosku nie gwarantuje udzielenia
dofinansowania.
Wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych na podstawie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami)
w zakresie realizacji niniejszego wniosku.
............................................., dnia…………………

…........................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy

Do wniosku przedkładam:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Oświadczenie, potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku nieruchomości, do której
tytuł prawny posiada kilka osób, obowiązkowo należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych
współwłaścicieli na realizację zadania ) - załącznik Nr 5 do wniosku.
Kserokopię dowodu osobistego (oryginał dowodu do wglądu) .
Oświadczenie, że do dnia 15 maja 2018r. wnioskodawca dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie
robót, związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest organowi administracji
architektoniczno - budowlanej lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki
lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych
obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę - załącznik nr 1 do wniosku.
Informację o wyrobach zawierających azbest złożoną do właściwego Organu: Marszałka Województwa
Opolskiego lub Wójta Gminy Branice, sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2010 r. 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 2011 r. Nr 8, poz. 31) - załącznik Nr 2 do wniosku.
Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzoną zgodnie
z rozporządzeniem 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. Nr 71,
poz. 649 z późn.zm.) - załącznik Nr 3 do wniosku.
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do
obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do obowiązującego
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Wnioskodawca zobowiązany do złożenia w/w formularza ma
również obowiązek do przedłożenia wszystkich zaświadczeń lub oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku
podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, bądź
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy oraz informacji w zakresie 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.” - załącznik Nr 4 - dołączyć w przypadku gdy
właścicielem nieruchomości (pkt 3 wniosku) jest rolnik lub przedsiębiorca i budynek związany jest
z prowadzoną działalnością gospodarczą.
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