
WNIOSEK 

o dofinansowanie w zakresie 70% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu  

z terenu Gminy Ujazd z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

(Pozostałe 30% zadania to koszt własny osoby składającej wniosek).   
 

1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna): 

 

a) Imię i nazwisko:  ....................................................................................................................... 

b) PESEL: …………………………………………………………………………………….…  

nr dowodu osobistego: ………………………………………………………………………….  

c) adres zamieszkania: .................................................................................................................. 

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

d) miejsce występowania wyrobu azbestowego  

adres:  ............................................................................................................................................ 

nr ewidencyjny działki:  .................................  obręb:  .................................................................. 

e) telefon kontaktowy: .................................................................................................................. 

 

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

a) nazwa:  ...................................................................................................................................... 

b) adres siedziby: .......................................................................................................................... 

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

c) NIP: ……………………………………REGON: ………………………………………….. 

d) miejsce występowania wyrobu azbestowego  

adres:  ......................................................................................................................................... 

nr ewidencyjny działki:  ..............................  obręb:  .................................................................. 

e) telefon kontaktowy: .................................................................................................................. 

f) osoba reprezentująca/stanowisko  ............................................................................................. 

 

3. Informacje o wyrobach zawierających azbest: 
 

a) Rodzaj wyrobów zawierających azbest:  
 

- płyty faliste azbestowo-cementowe* 
 

- płyty azbestowo-cementowe płaskie* 
 

* podkreślić właściwe  

b) Położenie odpadu azbestowego:  

- dach* 

- elewacja* 

- na pryzmach* 

 
* podkreślić właściwe  



c) Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe (w przypadku pryzm nie 

wypełniać tego punktu): 
 

- budynek gospodarczy (np.: garaż, obora, wiata)* 

- budynek mieszkalny* 

- budynek przemysłowy* 

- budynek mieszkalno – gospodarczy* 

- Inny*………………………………………………………………………………………… 
(wpisać jaki) 

* podkreślić właściwe 

  
 

d) Ilość odpadów zawierających azbest (dokładny obmiar) do usunięcia: 
 

- ilość płyt azbestowych:…………………………………………………………………..……szt.,   
 

- wymiar płyty azbestowej: szerokość……………….…..……m, długość…….………..………m, 
 

- powierzchnia azbestu………….………………………………………..………………….…..m2, 
 

- powierzchnia dachu, ściany z której zdejmowany będzie azbest …………..………..….…….m2 

 

4. Zakres prac objętych wnioskiem: 

a) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest* 

b) zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest* 

* - podkreślić właściwe  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w zakresie realizacji niniejszego wniosku. 

 

 

 

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

         (Miejscowość i data)                      (Podpis) 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie, że do 30 kwietnia 2020 roku podmiot ubiegający się o dotację dostarczy dokument potwierdzający 

zgłoszenie prac budowlanych niewymagających pozwolenia budowlanego z adnotacją, że nie wniesiono uwag/ 

sprzeciwu do zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich (dot. dofinansowania demontażu, 

odpadów zawierających azbest ) wg załącznika Nr 1 do wniosku. 

2. Oświadczenie, że na nieruchomości z której będzie odbierany azbest znajduje się pryzma z wcześniej 

zdemontowanym wyrobem zawierającym azbest (dot. dofinansowania usunięcia odpadów zawierających azbest  

z pryzm) wg załącznika Nr 2 do wniosku. 

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, wg załącznika Nr 3 do wniosku  

4. Oświadczenie o poniesieniu 30% kosztów zadania z środków własnych wg załącznika Nr 4 do wniosku. 

5. Kolorowe zdjęcie obiektów, pryzm z których usuwane będą wyroby zawierające azbest wraz z opisem 

zawierającym dokładny adres (dopuszcza się zarówno wersję elektroniczną na nośnikach danych, jak i wersję 

papierową). 

 

 

POUCZENIE 

1. Wnioskodawca musi mieć złożoną informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania 

w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.  

2. W ramach Programu dofinansowane mogą być koszty kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu 

ekologicznego obejmującego: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie azbestu.  

 



 

Załącznik Nr 1  
do wniosku o dofinansowanie w zakresie 70% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu  

z terenu Gminy Ujazd z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu (Pozostałe 30% zadania to koszt własny osoby składającej wniosek). 

 

 

 

1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna): 

 

Imię i nazwisko:  ........................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ..................................................................................................................... 

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

 

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

 

Nazwa: .......................................................................................................................................... 

Adres siedziby:  ............................................................................................................................. 

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

Osoba reprezentująca  ................................................................................................................... 

stanowisko ..................................................................................................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu  

z terenu Gminy Ujazd z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu oświadczam, że do 30 kwietnia 2020 roku dostarczę do Gminy 

Ujazd dokument potwierdzający zgłoszenie prac budowlanych niewymagających pozwolenia 

budowlanego z adnotacją, że nie wniesiono uwag/sprzeciwu do zgłoszenia ze Starostwa 

Powiatowego w Strzelcach Opolskich. 

 

 

 

 

 

 

 

Ujazd, dnia …………………..       …….………..………………………………… 

                 (podpis/y) 

 

     

           

 



 

Załącznik Nr 2  
do wniosku o dofinansowanie w zakresie 70% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu  

z terenu Gminy Ujazd z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu (Pozostałe 30% zadania to koszt własny osoby składającej wniosek). 

 

 

 

1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna): 

 

Imię i nazwisko:  ........................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ..................................................................................................................... 

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

 

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

 

Nazwa: .......................................................................................................................................... 

Adres siedziby:  ............................................................................................................................. 

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

Osoba reprezentująca  ................................................................................................................... 

stanowisko ..................................................................................................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu  

z terenu Gminy Ujazd z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu oświadczam, że na nieruchomości z której będzie odbierany 

azbest znajduje się pryzma z wcześniej zdemontowanym wyrobem zawierającym azbest. 

 

 

 

 

 

 

 

Ujazd, dnia …………………..       …….………..………………………………… 

                 (podpis/y) 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3  
do wniosku o dofinansowanie w zakresie 70% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu  

z terenu Gminy Ujazd z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu (Pozostałe 30% zadania to koszt własny osoby składającej wniosek). 

 

 

1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna): 

 

Imię i nazwisko:  ........................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ..................................................................................................................... 

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

 

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

 

Nazwa: .......................................................................................................................................... 

Adres siedziby:  ............................................................................................................................. 

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

Osoba reprezentująca  ................................................................................................................... 

stanowisko………………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości 

 

 

 Oświadczam/y, że dla działki o nr ew. …………………….…..….., położonej  

w …………………….………… jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich  

Księga Wieczysta nr ……………………..…….………. w której jestem/jesteśmy ujawnieni jako 

właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści* nieruchomości, a zapisy z tej KW  

są zgodne z aktualnym stanem prawnym władania oraz danymi katastralnymi. 

Niniejsze oświadczenie składam/y będąc świadomy/mi odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.   

* podkreślić właściwe  

 

 

 

Ujazd, dnia …………………..       …….………..………………………………… 

             (podpis/y) 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4  
do wniosku o dofinansowanie w zakresie 70% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu  

z terenu Gminy Ujazd z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu (Pozostałe 30% zadania to koszt własny osoby składającej wniosek). 

 

 

1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna): 

 

Imię i nazwisko:  ........................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ..................................................................................................................... 

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

 

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

 

Nazwa: .......................................................................................................................................... 

Adres siedziby:  ............................................................................................................................. 

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

Osoba reprezentująca  ................................................................................................................... 

stanowisko ..................................................................................................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu  

z terenu Gminy Ujazd z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu w ilości do 70% kosztów związanych z zadaniem oświadczam/y,  

że pozostałe 30 % kosztów  

a) demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest* 

b) zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest* 

* - podkreślić właściwe  

 

poniosę/poniesiemy sam/sami jako właściciel/e nieruchomości, z której usuwany będzie azbest.  

W przypadku wystąpienia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowane  

w przedmiotowym złożonym wniosku oświadczam/y, iż pokryję/pokryjemy z własnych środków 

kwotę wynikającą  z różnicy pomiędzy rzeczywistą, a zadeklarowana ilością utylizowanego 

azbestu. 

 

 

Ujazd, dnia …………………..       …….………..………………………………… 

                 (podpis/y)           


