………….…………..……, dnia …………………...
(miejscowość)

Gmina Kochanowice
ul. Wolności 5
42-713 Kochanowice

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST Z TERENU GMINY KOCHANOWICE W 2020 r.

W związku z ubieganiem się Gminy Kochanowice o dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Demontaż, zbieranie,
transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy
Kochanowice w roku 2020”, proszę o ujęcie w planowanym przedsięwzięciu wnioskowanego
przeze mnie obiektu,
znajdującego
się
na
nieruchomości,
położonej
przy
ul. ………….………..……..………., w miejscowości ………….……………………., na działce
o nr ewidencyjnym ………….…., obręb …………………………… .
1. Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko: ….........................................................................................................................
Adres zamieszkania: .....................................................................……………………..…………
(nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

Adres korespondencyjny: .....................................................................….………………………
(nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

Telefon: ...................................
2. Rodzaj obiektu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest
………………………………………………………………………………………..........................
(np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy (jaki? np. garaż, stodoła, obora, wiata), bud. mieszkalno-gospodarczy, altana,
lub wyroby zdeponowane na terenie nieruchomości, itp.)

3. Rodzaj wyrobów zawierających azbest:
(proszę zaznaczyć X właściwą kratkę)

□ płyty faliste azbestowo – cementowe stosowane w budownictwie
□ płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie
□ inne jakie? ………………………………………………………….
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4. Ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do unieszkodliwienia:
Lp.

Rodzaj wyrobów zawierających azbest

1

Płyty eternitowe faliste

2

Płyty płaskie

3

Inne (podać jakie)

Ilość w m2

Ilość w Mg
(tonach) *

Razem:
* Dla celów obliczeniowych należy przyjąć, że szacunkowa waga 1m2 pokrycia dachowego z płyty azbestowo –
cementowej wynosi 15 kg (0,015 Mg); w przypadku pomiaru pokryć dachowych należy uwzględnić powierzchnię
zastosowane zakładki między płytami.

5. Planowana ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione wg
źródła ich pochodzenia
Lp.
1

2

Źródło pochodzenia wyrobów zawierających
azbest
Pokrycia dachowe i inne elementy budowlane
zawierające azbest planowane do demontażu
i unieszkodliwienia
Materiały
budowlane
zawierające
azbest
zgromadzone na terenie nieruchomości
Razem:

Ilość w m2

Ilość w Mg
(tonach)

6. Stopień pilności (I, II, III) ………………… określony na podstawie oceny stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dokonanej zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2014 r. (Dz. U. nr 71, poz. 649
z późn. zm.) stanowiący załącznik nr 4 do wniosku.
7. Rodzaj prac przewidzianych w ramach dofinansowania (określenie zakresu pomocy)
(proszę zaznaczyć X właściwą kratkę)

□ wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie – demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest;

□ wnioskuję o pomoc w zakresie transportu i unieszkodliwiania zdemontowanych odpadów
zawierających azbest zgromadzonych/zalegających na mojej posesji.

………………..…..., dnia………………….
(miejscowość)

……………………………………
(podpis wnioskodawcy)
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OŚWIADCZENIA:
1) Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania w/w nieruchomością, dla której

prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1L/…………………………/………, wynikające
z tytułu ………………………………………………………………………………………… .
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, inny – wskazać jaki)

2) Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że kwota dofinansowania przedsięwzięcia

3)

4)

5)

6)

7)
8)

wynosi do 100% jego kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż:
a) 800 zł za 1 Mg (tonę) jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport
i unieszkodliwianie lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest,
b) 600 zł za 1 Mg (tonę) jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport
i unieszkodliwianie lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
W przypadku, gdy cena za demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających
azbest przekroczy powyższą kwotę, zobowiązuję się pokryć nadwyżkę z własnych środków.
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne
z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu uzależniona jest od otrzymania
wnioskowanej dotacji z WFOŚIGW w Katowicach i NFOŚiGW.
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że zabezpieczenie połaci dachowej przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi po demontażu azbestu oraz nowe pokrycie
dachowe wykonam we własnym zakresie i na własny koszt.1
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/s, że jako właściciel obiektu pokrytego
wyrobami zawierającymi azbest jestem zobowiązany do zgłoszenia robót budowlanych
w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 21
przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli przez przedstawicieli Gminy Kochanowice na
nieruchomości wskazanej we wniosku, przed rozpoczęciem inwestycji, jak i na każdym etapie
realizacji, również po jej zakończeniu, celem weryfikacji przedstawionych danych oraz oceny
stopnia zaawansowania podjętych prac.
Oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub
stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego
okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wynikająca
z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950
ze zm.).
………………………………………………………….
(data, podpis wnioskodawcy)

1

Dotyczy zadania polegającego m.in. na demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest.
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Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania w/w nieruchomością.
2. Pisemna zgoda na realizację inwestycji – w przypadku, gdy nieruchomość należy do więcej

niż 1 właściciela, należy dołączyć zgodę wszystkich właścicieli.
3. Klauzula informacyjna RODO.
4. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie

z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające
azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).
5. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
6. Dokumentacja fotograficzna w wersji papierowej wykonana w kolorze przedstawiająca

budynki, z których zamierza się usunąć azbest bądź miejsca, w których został on zdeponowany.
Wykonane fotografie powinny dokładnie odzwierciedlać stan faktyczny i pozwolić na wizualną
identyfikację obiektu lub miejsca składowania w terenie.
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