Gorzów Śląski, dnia…………..……………..

WNIOSEK
o udzielenie dofinansowanie na zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Gorzów Śląski w 2017 roku

I.

Dane wnioskodawcy

1) Imię i nazwisko lub nazwa firmy: ……………………………………………………..……..……….
……………………………………………………………………………………………………..………
2) Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy……………………….………..….…….....................
………………………………………………………………….……………….…………………………
3) Seria i numer dowodu osobistego: ………………………………………………………..…….……
wydany przez: …………………………………………………………………………………………..
4) PESEL: ……………………………………………………………………………………..……………
5) NIP lub REGON (w przypadku przedsiębiorcy)
……………………………………………………………………………………...………………..……
6) Telefon kontaktowy:
……………………………………………………………………………………………………...……...

II.

Informacje o wyrobach zawierających azbest:

1) Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest:
Adres: ……………………………………………….……………………………………………….……
Nr ewidencyjny działki:………………………..………., obręb: ………………...…………..……..

2) Tytuł prawny do nieruchomości:
własność
współwłasność
3) Forma własności nieruchomości (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej,
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, rolnik, przedsiębiorca, inny):
……………………………………………………………………………………………………………
4) Lokalizacja wyrobu zawierającego azbest na terenie nieruchomości (zaznaczyć właściwe)

1

dach
elewacja
na pryzmach
inna (wpisać jaka) …………………………………………………….………………………………

5) Rodzaj zabudowy, na której będzie prowadzona inwestycja (w przypadku pryzm nie wypełniać
tego punktu)
budynek gospodarczy (np.: garaż, obora, stodoła, wiata)
budynek mieszkalny
budynek mieszkalno-gospodarczy
inny (wpisać jaki) …………………………………………………………………..…………………

6) Rodzaj wyrobu zawierającego azbest (zaznaczyć właściwe):
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
rury i złącza azbestowo-cementowe

7) Ilość wyrobów azbestowych do usunięcia:
powierzchnia dachu lub ściany, z której zdejmowany będzie azbest: …………….……….. m
płyty zawierające azbest składowane na pryzmach:

Liczba płyt

Wymiary płyt

Powierzchnia

[szt.]
szerokość [m]

długość [m]

(1 x 2 x 3)
[m2]

1

III.

2

3

4

Zakres prac, które będą wykonane w ramach dofinansowania (zaznaczyć odpowiednio)

demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów azbestowych (DTU)
zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów azbestowych (TU)

IV.

Oświadczenia:

2

2

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu wnioskodawca
oświadczam, że:
1. Zobowiązuję się udostępnić Gminie Gorzów Śląski oraz działającemu na jej zlecenie
Wykonawcy nieruchomość wymienioną w pkt. II.1. niniejszego wniosku, w terminie
wyznaczonym przez działającego na zlecenie Gminy Gorzów Śląski Wykonawcy w celu
realizacji usługi demontażu lub odbioru wyrobów zawierających azbest (prawo wejścia na
nieruchomość).
2. Jestem świadomy konieczności wykonania nowego pokrycia dachowego budynków, z których
zostały zdemontowane wyroby zawierające azbest, na własny koszt.
3. Zobowiązuję się pokryć koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest w wysokości minimum 15% kosztów całkowitych usługi, a w przypadku
wystąpienia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowane w niniejszym
wniosku zobowiązuję się pokryć z własnych środków również kwotę wynikającą z różnicy
pomiędzy rzeczywistą, a zadeklarowaną ilością utylizowanego azbestu.
4. Dofinansowanie, o udzielenie którego się ubiegam dotyczy nieruchomości, na której jest
prowadzona lub zarejestrowana
działalność gospodarcza,
działalność rolnicza,
nie dotyczy.
5. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy do
powstania roszczenia o przyznanie dofinansowania.
6. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
wynikających z art. 297 §1 kodeksu karnego.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) w
zakresie realizacji niniejszego wniosku.
8. Zobowiązuję się, że do dnia 31.05.2017 r. dostarczę dokument potwierdzający zgłoszenie do
Starostwa Powiatowego w Oleśnie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest lub ostateczną decyzję 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 zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn.zm.)
9. Zobowiązuję się do dostarczenia oświadczenia, że w terminie na 30 dni od dnia przyjęcia
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.

………………………………………..

…………………………………

(data)

(podpis)

Załączniki:
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości – obowiązkowo, w przypadku
nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgody wszystkich
pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania (załącznik nr 1);
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest złożona do właściwego organu: Marszałka
Województwa Opolskiego lub Burmistrza Gorzowa Śląskiego (załącznik nr 2);
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
(załącznik nr 3);
4. Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de mini mis (załącznik nr 4).
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