Załącznik nr 1 do Regulaminu
przyznawania dofinansowania ze środków GFOŚiGW osobom fizycznym
na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
pochodzących z obiektów budowlanych

WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania ze środków GFOŚiGW osobom fizycznym
na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
pochodzących z obiektów budowlanych
1. Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko ................................................................................................................
Nr dowodu osobistego .....................................................................................................
Wydany przez ..................................................................................................................
Adres zamieszkania
Ulica ............................................................................................ nr domu ......................
Miejscowość .....................................................................................................................
Kod pocztowy ..................................... poczta .................................................................
Telefon kontaktowy ..........................................................................................................
Nr rachunku bankowego ..................................................................................................
2. Lokalizacja planowanych prac .........................................................................................
...........................................................................................................................................
Obręb i nr działki ..............................................................................................................
3. Rodzaj wyrobów zawierających azbest ...........................................................................
...........................................................................................................................................
4. Powierzchnia zdemontowanych wyrobów zawierających azbest .............................. m2
5. Nazwa przedsiębiorcy, któremu zlecono wykonanie prac: ..............................................
...........................................................................................................................................
6. Termin wykonania prac ...................................................................................................

....................................................................
(data i podpis Wnioskodawcy)

Wniosek naleŜy złoŜyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
UWAGA:
Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłoŜenia określony został na stronie 2 wniosku.

Załączniki do wniosku:
1. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
2. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niŜ własność, naleŜy dołączyć zgodę
właściciela nieruchomości na wykonanie prac.
3. W przypadku budynku lub nieruchomości, do których prawo własności posiada kilka
osób, naleŜy dołączyć zgodę wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację
przedsięwzięcia oraz oświadczenie o wyraŜeniu zgody na wypłacenie dofinansowania
jednemu wskazanemu współwłaścicielowi.
4. Oświadczenie wnioskodawcy, iŜ obiekty i grunty, na których znajdują się materiały
zawierające azbest nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
5. Kopia informacji przedłoŜonej Wójtowi Gminy w Dobrzeniu Wielkim o wyrobach
zawierających azbest, zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji
lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192,
poz. 1876).
6. Ocena stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest
wykonaną zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.
649).
7. W przypadku wymiany lub likwidacji pokrycia dachowego, elewacji naleŜy dołączyć
kopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych wydanego
przez Wydział Budownictwa Starostwa Opolskiego.
8. Kopię oraz oryginał do wglądu faktury VAT wystawionej przez przedsiębiorcę za
usuniecie i utylizację odpadów zawierających azbest.
9. Kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest
o prawidłowości wykonywania prac oraz oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego,
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o którym mowa w § 8
ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowe informacje o łącznej
powierzchni płyt, innych elementów budowlanych oraz cięŜaru materiałów
zmagazynowanych zawierających azbest, usuniętych z obiektu budowlanego (terenu
działki) i przetransportowanych na uprawnione składowisko.
10. Kopia imiennego dowodu za składowanie w/w odpadów na uprawnionym składowisku,
11. Kopia decyzji zezwalającej przedsiębiorcy wykonującemu usługi, na prowadzenie
działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
przyznawania dofinansowania ze środków GFOŚiGW osobom fizycznym
na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
pochodzących z obiektów budowlanych

OŚWIADCZENIE

Ja niŜej podpisany/a ................................................................................. oświadczam,
Ŝe obiekt budowlany, z którego zostały usunięte wyroby zawierające azbest nie jest
wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095
z późn. zm.).

PowyŜsze oświadczenie składam świadomy/a, iŜ na podstawie art. 233 § 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

..........................................................
(Miejscowość i data)

..................................................
(Podpis)

Załącznik nr 3 do Regulaminu
przyznawania dofinansowania ze środków GFOŚiGW osobom fizycznym
na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
pochodzących z obiektów budowlanych

OŚWIADCZENIE

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa przedsiębiorcy)

1. Oświadczam, Ŝe prace związane z usunięciem ....................... m2 o cięŜarze ................. Mg
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Dobrzeń
Wielki w miejscowości ....................................................... przy ul. ....................................
.................................................... nr budynku .................. (nr działki .................................),
zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).
2. Oświadczam, Ŝe odpady azbestowe, powstałe w wyniku prac, o których nowa w pkt 1
zostaną/zostały zdeponowane na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych.

PowyŜsze oświadczenie składam świadomy/a, iŜ na podstawie art. 233 § 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

..........................................................
Miejscowość i data

.......................................................
Podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

