Pawłowiczki, dn. ......................

..........................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
..........................................................
(miejscowość/ulica/ nr domu)
...........................................................
(nr dowodu osobistego/ przez kogo wydany)
...........................................................
(nr telefonu)
……………………………………….
PESEL

Wójt Gminy Pawłowiczki
WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania
na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki
przy współfinansowaniu zadania z WFOŚiGW w Opolu

1. Lokalizacja planowanych prac:
..................................................................................................................................................
2. Obręb i numer działki: ........................................................................................................
3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują (niepotrzebne skreślić):
 budynek mieszkalny
 budynek gospodarczy
 budynek garażowy
 inny…………………………..
4. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje:
demontaż, transport i utylizację / transport i utylizację: (niepotrzebne skreślić):
 płyt dachowych – płaskich / falistych
 płyt elewacyjnych – płaskich / falistych
5. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m2 lub kg]:......................................
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 zobowiązuję się do zawarcia z Gminą Pawłowiczki umowy
cywilnoprawnej.
Informuję również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu „Unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki – w roku 2018, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

................................................
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu, w przypadku nieruchomości, do której
tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych
współwłaścicieli na realizację zadania.
2. Oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku
3. Zdjęcia obiektów, z których zdejmowany będzie azbest lub miejsce składowania azbestu
wraz z opisem zawierającym dokładny adres.
4. Kopia złożonego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę
przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie
na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę. (składane tylko w przypadku demontażu
wyrobów zawierających azbest)
5. Formularz z informacjami przedstawianymi przy ubieganiu się o pomoc de minimis
lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie.
6. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania złożona do
właściwego organu (Wójta Gminy lub Marszałka Województwa)

Załącznik nr 1 do wniosku
OŚWIADCZENIE
Ja …………………………………………………………… niżej podpisany oświadczam, że
jestem:
osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
osobą fizyczną prowadząca działalności gospodarczej
rolnik
przedsiębiorca
inny (jaki) ……………………

a budynek/i pokryte materiałami azbestowymi przeznaczonymi do utylizacji jest/są:
budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą
budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą
Nie dotyczy (azbest składowany)

………………………………
data

……………………………………….
podpis

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

Oświadczam, iż ........................................................................................................................ :
(pełna nazwa)

* w okresie w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat
podatkowych nie uzyskał/a pomocy publicznej de minimis.
* w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych
uzyskał/a pomoc publiczną de minimis w następującej wielkości (proszę wypełnić poniższą
tabelę**):

Lp.

Podmiot udzielający
pomocy

Podstawa prawna
otrzymanej pomocy

Dzień
udzielenia
pomocy
(dzień-miesiąc-rok)

Wartość pomocy brutto
w PLN

w EUR

.
.
.
.

Łączna
wartość de
minimis

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym.

………….………………………………………………………….…
miejscowość , data

podpis

* – należy zakreślić właściwą odpowiedź.
** – wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodnie z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis,
jakie Beneficjent Ostateczny otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie bieżącego roku
podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) 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 .....................................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ........................................................................................................
5. Ilość (m2, tony)3) ...................................
6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) ...................................
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
a). okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) ...................................
b). całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ...................................
8.

Inne istotne informacje o wyrobach6) ...................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………….
(podpis)

data: ___. ___. 20___ r.
Objaśnienia:
*)
1)
2)












3)
4)

5)

6)

Niepotrzebne skreślić.
Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
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 podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
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.
Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów
zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.
Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

