..............................................
(miejscowość, data)

………………………………

Gmina Olesno
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno
WNIOSEK
O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA USUWANIU AZBESTU
I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

(wniosek prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)
I. Dane Wnioskodawcy/ów (w przypadku przedsiębiorców NIP, REGON, KRS)
1) imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy/ów
…........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2) adres zamieszkania bądź siedziba Wnioskodawcy/ów
…........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3) nr telefonu kontaktowego (dane nie obowiązkowe, podawane za zgodą wnioskodawcy w celu sprawnego
załatwienia sprawy i bieżącego informowania o działaniach; wnioskodawca może wycofać zgodę w
każdej chwili)
...........................................................................................................................................................

4) jeśli dotyczy:
NIP………………………………………………… REGON ……………………………………………
KRS ………………………………………………………………………………………………………..
II. Lokalizacja wyrobu zawierającego azbest (adres, nr działki ewidencyjnej)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

III. Forma władania nieruchomością (właściwe zaznaczyć):
 osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 rolnik
 przedsiębiorca
 inny ……………………………………………….

IV. Rodzaj zabudowy na której będzie prowadzona inwestycja (właściwe zaznaczyć):
 budynek mieszkalny
 budynek gospodarczy
 wiata
 garaż
 obora
 stodoła
Zaznaczyć:
 budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą
 budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą
V. Zakres prac, które będą wykonywane w ramach dofinansowania (właściwe zaznaczyć):
 demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów azbestowych (DTU)
 zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów azbestowych (TU)
VI. Nazwa, rodzaj wyrobu (właściwe zaznaczyć)
 płyty azbestowo-cementowe faliste i gąsiory: pokrycia dachowe, balkony;
 płyty azbestowo-cementowe płaskie, prasowane: ściany osłonowe, ściany działowe, elewacje zewnętrzne,
osłony ścian, chłodnie wentylatorowe;
 płyty azbestowo-cementowe płaskie typu „karo”;
 inne (jakie).............................................................................................................................
VII. Powierzchnia dachu lub elewacji [m²] (w przypadku DTU) ………………………………………….…
VIII. Łączna powierzchnia płyt [m²] (w przypadku TU)...............................................................................

wymiary płyt
liczba płyt
[szt.]

szerokość [m]

długość [m]

powierzchnia [m2]
1 x 2 x 3=4

1

2

3

4

IX. Stopień uszkodzenia 1) …......................................................................................................................
IX. Planowany termin realizacji zadania ………………….......................................................................
Objaśnienia:
1) - w oparciu o ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Oświadczam, że:
1.
2.

3.

Uzgodnię z Wykonawcą zadania wybranym przez Gminę Olesno dokładny termin wykonania prac na
terenie mojej nieruchomości.
Zostałem poinformowany, że program będzie realizowany po rozpatrzeniu wniosku Gminy Olesno
o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Opolu.
W przypadku gdy wniosek Gminy Olesno nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie
realizowane.
Jestem świadomy konieczności zabezpieczenia dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest oraz
wykonania nowego pokrycia dachowego, na własny koszt.

Wyrażam zgodę:
1.

2.

na przeprowadzenie oględzin na mojej nieruchomości przez przedstawicieli Gminy Olesno w celu
stwierdzenia czy przedsięwzięcie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest realizowane
lub zostało zrealizowane prawidłowo;
na udostępnienie firmie działającej w imieniu Gminy Olesno nieruchomości, objętej wnioskiem
o dofinansowanie w terminie wyznaczonym przez działającego na zlecenie Gminy Olesno w celu realizacji
usługi demontażu lub odbioru.

….....................................................

(data, czytelny podpis wnioskodawcy)

Do wniosku należy dołączyć:
1. Inwentaryzację (Stopień uszkodzenia, Informacja o wyrobach zawierających azbest) —Załącznik nr 1
2. Oświadczenie dot. tytułu prawnego władania nieruchomością. W przypadku nieruchomości, do której tytuł
prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację
zadania - Załącznik nr 2
3. Oświadczenie o pokryciu kosztów we własnym zakresie w przypadku ilości azbestu większej niż
zadeklarowana we wniosku. — Załącznik nr 3
4. Kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę —
zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dokument należy złożyć w przypadku demontażu wyrobów
zawierających azbest.
W przypadku braku ww. dokumentu, oświadczenie, że dokument zostanie dostarczony w terminie 2
miesięcy od dnia złożenia wniosku. - Załącznik nr 4 (nie dotyczy wniosku o zebranie, transport i utylizację
wyrobów azbestowych -TU.)
5. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis — Załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy działalności rolniczej i
przedsiębiorstw)
6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji zadania pn.
„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno w roku 2022” – Załącznik nr 6

