
............................., dnia..............................
W N I O S E K  

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 2019

1. Dane Wnioskodawcy:
    (wypełnia osoba fizyczna)
 
Imię i nazwisko: 

PESEL: / NIP Seria i nr dowodu osobistego:

e-mail

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:

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 □
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

…………………t
płyty faliste azbestowo - cementowe □

............................m2

…………………t
*  Dla  celów  obliczeniowych  należy  przyjąć,  że  szacunkowa  waga  1m2 pokrycia  dachowego  z  płyty  azbestowo  –
cementowej  wynosi  17  kg  (0,017  Mg);  natomiast  z  płyty  azbestowo-cementowej  płaskiej  14  kg  (0,014  Mg);   
w przypadku pomiaru pokryć dachowych należy uwzględnić powierzchnię zakładów płyt

............................................., dnia…………………            …........................................................               
                czytelny podpis Wnioskodawcy

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany, że:
1)  warunkiem  realizacji   przez  Gminę  Branice  zadania  związanego  z  usuwaniem  odpadów

zawierających azbest  jest  uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na wniosek złożony
przez Wójta Gminy Branice.



2) zadanie związane z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu gminy Branice nie
obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia dachu.

3) kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych lecz nie
więcej niż 700 zł za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających
azbest. Uwaga! Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego.

oraz oświadczam, że:
1)   nie posiadam zaległości publicznoprawnych na rzecz Urzędu Gminy w Branicach.
2) wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli faktycznego wykonania inwestycji

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

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.  Ustaw  z  2018,  poz.  1000)  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). 

 …………………………………………………………. 
     (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 z potwierdzeniem braku sprzeciwu - w
przypadku demontażu azbestu (należy dostarczyć do dnia 19.07.2019r); 
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 o prawie do dysponowania nieruchomością;
5.  Formularz  informacji przedstawianych  przez  wnioskodawcę  przy  ubieganiu  się  
o pomoc publiczną de minimis.

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



Załącznik Nr 4 do wniosku

Branice, dnia ......................
......................................................................

   (Nazwisko i imię)

......................................................................
           ( ulica )

......................................................................
                 ( kod  -  miejscowość )

......................................................................
          (NIP)

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

OŚWIADCZAM,  że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych otrzymałem/am*  /  nie  otrzymałem/am*  pomocy  de  minmis  
w wysokości ogółem:

.....................................…….. zł, co stanowi ........................................…. euro.

                                                                                                 Data i podpis składającego oświadczenie

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

Załączniki*:
1) wykaz otrzymanej pomocy,
2) zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
* odpowiednie zakreślić.



Pomoc  de minimis przyznawana zgodnie art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr  nr 2019/316  z dnia 21.02.2019r.. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.  

WYKAZ OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

L.p. Nazwa podmiotu
udzielającego

pomocy de minimis

Dzień (data)
udzielenia
pomocy

Wartość
pomocy

w zł

Wartość
pomocy
w euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



          Załącznik Nr 4 do wniosku

Branice, dnia ......................
......................................................................

   (Nazwisko i imię)

......................................................................
           ( ulica )

......................................................................
                 ( kod  -  miejscowość )

......................................................................
          (NIP)

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
W SEKTORZE ROLNYM

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

OŚWIADCZAM,  że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych otrzymałem/am*  /  nie  otrzymałem/am*  pomocy  de  minmis  
w wysokości ogółem:

.....................................…….. zł, co stanowi ........................................…. euro.

                                                                                                 Data i podpis składającego oświadczenie

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

Załączniki*:
1) wykaz otrzymanej pomocy,
2) zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
* odpowiednie zakreślić.

Pomoc de minimis przyznawana zgodnie art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/316  z dnia 21.02.2019r. 



w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rolnym). Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie 
może przekroczyć 20 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.
 

WYKAZ OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

L.p. Nazwa podmiotu
udzielającego

pomocy de minimis

Dzień (data)
udzielenia
pomocy

Wartość
pomocy

w zł

Wartość
pomocy
w euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Załącznik Nr 3 do wniosku

Ocena     stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
.......................................................................................................................................................
Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
.......................................................................................................................................................
Rodzaj 
zabudowy1): ..................................................................................................................................
Numer działki 
ewidencyjnej2): ................................................................................................................
Numer obrębu ewidencyjnego2): ............................................................................................................
Nazwa, rodzaj 
wyrobu3): ..........................................................................................................................
Ilość 
wyrobów4): .......................................................................................................................................
Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ...............................................................................................
 

Grupa/
nr

Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena

1 2 3 4
I Sposób zastosowania azbestu   
1 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 30  
2 Tynk zawierający azbest 30  
3 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) 25  

4
Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, 
elewacyjne) 

10  

II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem   
5 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60  

6
Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), 
naruszona struktura włókien

30  

7
Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub
jej dużych ubytkach

15  

8 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0  
III Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem   
9 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 30  
10 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 15  
11 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10  

12
Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki 
atmosferyczne

10  

13 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0  

IV
Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń 
użytkowych

  

14 Bezpośrednio w pomieszczeniu 30  
15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25  



16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25  
17 Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 20  
18 Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 10  

19
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem 
wentylacyjnym

5  

20
Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od 
pomieszczeń mieszkalnych) 

0  

V
Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia 
budowlanego/instalacji przemysłowej

  

21 Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców 40  
22 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30  
23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15  
24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) 5  

25
Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub 
gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub 
instalacje) 

0  

SUMA PUNKTÓW OCENY  
STOPIEŃ PILNOŚCI  

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie
wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko 
pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień 
pilności:
Stopień pilności I    od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II   od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopień pilności III  do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

  
  .....................................................             .................................................
Oceniający  Właściciel/Zarządca                        (podpis)
        (nazwisko i imię)                                               

  ....................................................              .................................................
(miejscowość, data)                    (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:
1)   Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
2)   Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
3)   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 niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
4)   Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).
5)   Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".
9) Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U.10.162.1089) zmieniającego nin. 
rozporządzenie z dniem 18 września 2010r.

http://srv2.abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.864883&full=1%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.864883&full=1


Załącznik Nr 2 do wniosku

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

  1.   Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):

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

  2.   Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:

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

  3.   Rodzaj 

zabudowy3): ........................................................................................................................

  4.   Numer działki ewidencyjnej4): ......................................................................................................

  5.   Numer obrębu ewidencyjnego4): ..................................................................................................

  6.   Nazwa, rodzaj wyrobu5): ................................................................................................................

  7.   Ilość posiadanych wyrobów6): .......................................................................................................

  8.   Stopień 

pilności7): ............................................................................................................................

  9.   Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):

a)  nazwa i numer dokumentu: ..............................................................................................................

b)  data ostatniejaktualizacji: .................................................................................................................

  10.  Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ..........................................................................

  11.  Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):

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

.......................................                                                                      ...........................................
            (data)                                                                                                                                      (podpis)
__
1)   Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
2)   Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo,  powiat,  gmina,
miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
3)   Należy  podać  rodzaj  zabudowy:  budynek  mieszkalny,  budynek  gospodarczy,  budynek  przemysłowy,  budynek  mieszkalno-
gospodarczy, inny.
4)   Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
5)   Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
-   płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
-   płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
-   rury i złącza azbestowo-cementowe,
-   rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
-   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,
-   drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
-   drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
-   inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
6)   Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).
7)   Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku 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 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
8)   Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej
aktualizacji,  w  którym  zostały  oznaczone  miejsca  występowania  wyrobów  zawierających  azbest,  w  szczególności  planu
sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

http://srv2.abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.311901:part=z1&full=1%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.311901:part=z1&full=1
http://srv2.abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.291481&full=1%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.291481&full=1
http://srv2.abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.291481&full=1%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.291481&full=1


Załącznik nr 1 do wniosku

O Ś W I A D C Z E N I E
1. Dane Wnioskodawcy:
   (wypełnia osoba fizyczna)

Imię i nazwisko:

Miejsce zamieszkania 

Gmina: 

 

Miejscowość: 

Ulica, nr: Kod pocztowy: 

 

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

Nazwa:

Osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy:

Adres siedziby - miejscowość: Gmina:

Ulica, Nr: Kod pocztowy:

W związku z  ubieganiem się  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  na nieruchomości/-ach w miejscowości:

1. ..................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................

4. oświadczam,  że  do  dnia  19  lipca  2019r. dostarczę/-ymy  dokument  potwierdzający:   zgłoszenie  do  Starostwa
Powiatowego w Głubczycach o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
na budowę lub  zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Głubczycach o zamiarze przystąpienia do rozbiórki obiektu
budowlanego nie wymagającego pozwolenia na rozbiórkę lub prawomocne pozwolenie na budowę w przypadku, gdy
podczas  rozbiórki  elementów  budowlanych  zawierających  azbest  nastąpiła  przebudowa  obiektu lub  prawomocne
pozwolenie na rozbiórkę obiektu w przypadku, gdy nastąpiła rozbiórka obiektu;

5. oświadczam,  że  zapoznałam/łem  się  z  warunkami  Regulaminu Konkursu na  dofinansowanie  przez  Wojewódzki
Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Opolu  przedsięwzięć  zgodnych  
z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w roku
2019 i w pełni je akceptuję  oraz zobowiązuję  się  do zawarcia z Gminą  umowy cywilnoprawnej określającej warunki
uczestnictwa w projekcie. 

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

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



Załącznik nr 5 do wniosku

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.





..............................................................                               ...............................................
                     imię i nazwisko                                                          miejscowość, dnia
..............................................................
                        adres 

U p o w a ż n i e n i e

Ja  niżej  podpisany/na  zamieszkały/a  w  miejscowości  :   .....................................................

Nr  domu/lokalu  ............................  legitymujący/a  się  dowodem  osobistym  Seria  i

Nr  .....................................  wydanym  przez  ..........................................................,  wyrażam  zgodę  na

wykonanie  zadania  związanego  z  usunięciem  azbestu  lub  wyrobów  zawierających  azbest

w .......................................................... ............................................................. 

Upoważniam  Pana/Panią  ...................................................................................  zamieszkałego/ą  

w ............................................................................................do  ubiegania  się  w moim imieniu  o  dotację  z

WFOŚiGW w Opolu do realizacji zadania.  

.............................................
           podpis


