
WNIOSEK

o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice  w ramach VII konkursu 
o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

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: ...............................................................................................................................

f) planowany termin realizacji zadania: .....................................................................................................

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

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

g) planowany termin realizacji zadania: ....................................................................................................



3. Informacje o wyrobach zawierających azbest:

a) Rodzaj wyrobów zawierających azbest:

………………………………………………………………………………………...………………….
(płyty faliste azbestowo-cementowe, płyty azbestowo-cementowe płaskie)

b) Położenie wyrobów zawierających 
azbest: ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
(dach / elewacja / na pryzmach)

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 do usunięcia:

- powierzchnia azbestu……………..m2,…………..Mg
- powierzchnia azbestu na pryzmie ………m2,…………Mg

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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w zakresie realizacji niniejszego wniosku.

Zdzieszowice, dnia…………………..                                  .......................................................
                                                                                                                         (Podpis)

Załączniki: 
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
2. Oświadczenie współwłaścicieli
3. Oświadczenie właściciela o wyrażeniu zgody na realizację zadania
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. Informacja o wyrobach zawierających azbest
6. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
7. Oświadczenie o zobowiązaniach publicznoprawnych
8. Oświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych
9. Oświadczenie o pomocy de minimis
10. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 


