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

 

                                    WÓJT GMINY TURAWA 

                          ul. OPOLSKA 39C 

                     46-045 TURAWA 
 

 

  W N I O S E K  

o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu 

CZĘŚĆ I 

1. Dane Wnioskodawcy/ów i adres realizacji zadania (wypełnia osoba fizyczna): 

1) Imię i Nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy/ów* 

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

PESEL:................................................................nr dowodu osobistego:......................................... 

2) Pełny adres zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy/ów* 

miejscowość:............................................................................................................................................. 

ulica:................................................................nr domu…......................nr mieszkania......................... 

3) telefon kontaktowy:.....................................................e-mail..................................................... 

 
2. Dane pozostałych Wnioskodawców (wypełniają firmy, podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą) 

 

1) Nazwa:  .................................................................................................................................................  

2) Adres siedziby   ................................................................................... ………………………………. 

3) telefon kontaktowy:....................................., e-mail:..................................................................... 

4) NIP: …........................................................REGON:  ................................................................... 

5) osoba reprezentująca, stanowisko:................................................................................................. 

 

3. Dokładny adres nieruchomości objętej realizacją zadania związanego z usuwaniem azbestu: 

Miejscowość:..........................................................Nr ewidencyjny działki:................................ 

ulica:.................................................................Nr posesji............................................................ 

Forma własności nieruchomości
1)

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

Rodzaj zabudowy
2)

: ………………………………………………………………….................. 



 

4. Opis realizacji zadania: 
1) miejsce, z którego usuwany będzie azbest (budynek mieszkalny/budynek 

gospodarczy/garaż/szopa/budynek przemysłowy/budynek mieszkalno-gospodarczy/inny): 
 

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

 

2) rodzaj powierzchni (pokrycie dachowe/elewacja/złożone na stosie): 

 

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

 

 

3) rodzaj wyrobów zawierających azbest: 

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa* 

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie* 

- inne (podać jakie)* …................................................................................................................ 

              

4) łączna ilość płyt azbestowych do utylizacji – w przypadku wymiany pokrycia 

dachowego: 

- ilość płyt ….........................szt,  

- wymiary płyty (dł.x szer.)...........................................m 

- powierzchnia płyty ….................................................m² 

- łączna powierzchnia płyt (powierzchnia płyty x ilość płyt)............................................... m² 

- inne elementy azbestowe np. gąsiory (rodzaj elementu i ilość elementów):............................., 

 

5) łączna ilość wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych: 

- ilość płyt ….........................szt,  

- wymiary płyty (dł.x szer.)...........................................m 

- powierzchnia płyty ….................................................m² 

- łączna powierzchnia płyt (powierzchnia płyty x ilość płyt)............................................... m² 

- inne elementy azbestowe np. gąsiory (rodzaj elementu i ilość elementów):............................., 
 

6) zakres zadania: 
a) demontaż, transport, unieszkodliwienie wyrobów azbestowych*      

b) zbieranie (wyrobów azbestowych wcześniej zdemontowanych), transport i 

unieszkodliwienie wyrobów azbestowych* 

7) Suma punktów oceny (karta ocena) i stopień pilności:..................................................... 

     

  Oświadczam / -y*, że:  
1. zapoznałam/em-liśmy* się z treścią Zawiadomienia Wójta Gminy Turawa dotyczącego 

dofinansowania zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Turawa z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                              

i Gospodarki Wodnej w Opolu; 

2. złożyłam/em-liśmy* prawidłową informację we wniosku o ilości i miejscu występowania 

azbestu będącą podstawą do wystąpienia Gminy Turawa o dofinansowanie do 

WFOŚiGW w Opolu;  
3. przyjmuję/-emy* do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi 

podstawy do  kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania; 

4. wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli zadania objętego dofinansowaniem, w tym 

wstępu na nieruchomość; 

5. przyjmuję/-emy* do wiadomości, że wydatki związane z zakupem i montażem nowego 

pokrycia dachowego leżą po stronie Wnioskodawcy oraz że w ramach zadania nie będą 



realizowane dodatkowe roboty, w tym naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów,                    

z których zostanie usunięty azbest; 

6. w przypadku stwierdzenia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowana 

we wniosku o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Turawa z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu, koszty usunięcia                      

i utylizacji nadwyżki ponad ilość zadeklarowaną wyrobów azbestowych w 100% poniesie 

Wnioskodawca; 

7. przyjmuję/-emy* do wiadomości, że ze względu na zapisy Regulaminu Konkursu na 

dofinansowanie WFOŚiGW w Opolu, Fundusz oraz Gmina Turawa nie poniosą kosztów                    

z tytułu zwiększenia ilości azbestu (nadwyżki). 

8. zobowiązuje się do zawarcia z Gminą Turawa umowy cywilnoprawnej określającej warunki 

realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na nieruchomości 

objętej niniejszym wnioskiem; 

9. przyjmuję/-emy* do wiadomości, że w przypadku ograniczenia przez WFOŚiGW w Opolu 

wysokości wnioskowanej przez Gminę Turawa kwoty dotacji, wymagany wkład własny 

zadania może ulec zwiększeniu;  

10. wyrażam/-y* zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych na podstawie ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)                  

w zakresie realizacji niniejszego wniosku. 

 

 

……………………………………………. 

Data i czytelny podpis składającego wniosek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

 
1) Forma własności nieruchomości: 

 OF               osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej,   
 OFD            osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,  
ROL            rolnik,   
PD               przedsiębiorca,  
JST             jednostka samorządu terytorialnego,  
I                   inny (jaki).   

 
2) Rodzaj zabudowy: 

BD              budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą, 

D                 budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą. 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA:  

Przy obliczaniu łącznej ilości azbestu do utylizacji deklarowanej we Wniosku należy dokładnie wykonać pomiary płyt                           

azbestowych, w celu wyeliminowania ewentualnego niedoszacowania i poniesienia kosztów nadwyżki przez Wnioskodawcę.  



 

 

Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia przy składaniu wniosku: 
 

1) Aktualny dokument, potwierdzający tytuł prawny do obiektu – obowiązkowo, w przypadku 

nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, 

pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania; 

    Dokumentami o których mowa są: aktualny odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru          

gruntów w przypadku braku księgi wieczystej. 

2) Informacja o wyrobach zawierających azbest złożona do właściwego Organu: Marszałka               

Województwa Opolskiego lub Wójta Gminy Turawa sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem              

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 2011 r. Nr 8, poz. 31); 

3) Oświadczenie stanowiące, że w terminie do 60 dni, licząc od daty złożenia wniosku do Urzędu 

Gminy Turawa o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest            

z terenu Gminy Turawa z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu, podmiot ubiegający się              

o dotację doręczy do siedziby Urzędu Gminy Turawa dokument potwierdzający 
zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie 

na budowę, wymagane w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych 

zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu 

w odniesieniu do otaczającej zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290).  

            Dokument winien zawierać adnotację, że nie wniesiono uwag/sprzeciwu do zgłoszenia.  
 

Organem właściwym do wydania opisanych wyżej dokumentów jest: Starostwo Powiatowe                 

w Opolu Wydział Budownictwa, z siedzibą 45-065 Opole, ul. 1 Maja 29, (tel. 77/54 15 121),  

strona internetowa: www.powiatopolski.pl. 

Dostarczenie zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia budowlanego z adnotacją, że 

organ administracji budowlanej nie wnosi uwag warunkuje podpisanie Umowy Dotacji 

pomiędzy WFOŚiGW w Opolu a Gminą Turawa.  
 

4) Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,              

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 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.); 

5) W przypadku wniosku składanego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub        

rolniczą koniecznym jest załączenie niezbędnych dokumentów określonych w odrębnych  

przepisach o pomocy publicznej (w tym: Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,                             

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające 

się o pomoc de minimis w rolnictwie lub  rybołówstwie). 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiatopolski.pl/


 

Załącznik Nr 1 do Wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Turawa 
 

 

Dane wnioskodawcy: 

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

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

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

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

 

OŚWIADCZENIE 

 

         W związku z ubieganiem się o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Turawa przy udziale funduszy 

uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

zobowiązuję się do zapłaty na wskazane konto Gminy Turawa wkładu własnego co najmniej 

15% wymaganej wartości udziału kosztów realizacji zadania, związanego z demontażem*, 

odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu z nieruchomości określonej we Wniosku.  

W przypadku ograniczenia przez WFOŚiGW w Opolu wysokości wnioskowanej przez Gminę 

Turawa kwoty dotacji, zobowiązuję się do zapłaty wymaganego wkładu własnego w celu 

zbilansowania kosztów zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

Turawa, dnia …………………..  

 

                                          ……………………………………………… 
                            (podpis  osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia) 
 

 

 

 

 

 

*skreślić w przypadku gdy realizowany jest odbiór wyrobów azbestowy wcześniej zdemontowanych 



 

 

 
Załącznik Nr 2 do Wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Turawa 
 

 

Dane wnioskodawcy: 

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

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

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

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

 

OŚWIADCZENIE 

 

        Oświadczam, że w terminie do 60 dni, licząc od dnia złożenia wniosku do Urzędu Gminy               

Turawa o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Turawa z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu, doręczę do siedziby Urzędu Gminy Turawa 

zgłoszenie prac budowlanych niewymagających pozwolenia budowlanego do właściwego wydziału 

administracji budowlanej z adnotacją, że nie wniesiono uwag/sprzeciwu do zgłoszenia przez w/w                

organ lub pozwolenie na budowę, wymagane w  przypadku gdy  podczas rozbiórki elementów 

budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana 

wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290). 

 

 

 

 

 

Turawa, dnia …………………..  

 

                                          ……………………………………………… 
                            (podpis  osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia) 
 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik Nr 3  do Wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Turawa 
 

 

Dane wnioskodawcy: 

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

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

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

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

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że kopie następujących dokumentów*:  

1) .....................................................  

2) .....................................................  

3)  ....................................................  

4) .....................................................  

są zgodne z oryginałami.  

 

Ponadto informuję, że jestem świadomy/(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

Turawa, dnia …………………..  

 

                                          ……………………………………………… 
                            (podpis  osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* - wskazać jakich dokumentów dotyczy oświadczenie 

Uwaga: nie dotyczy w przypadku gdy składane są oryginały  



 

 

CZĘŚĆ II – Kwalifikacja i zatwierdzenie wniosku do realizacji ( wypełnia Gmina) 

 

 

 .............................................................  
  (nr ewidencyjny  wniosku wg kolejności wpływu)     
 
…......................................................... 
(data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Turawa) 
 

 

 

 

Wniosek został złożony kompletnie/niekompletnie 

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

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

Po analizie wniosku Wnioskodawcy............................................................................................. 

zakwalifikowano/niezakwalifikowno zadanie do konkursowego naboru wniosków 

prowadzonego przez  WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania 

wyrobów zawierających azbest.  

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

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

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

 

  

 Turawa, dnia …………………… 

 

 

 

Podpisy członków Komisji: 

 

1.  ....................................................  

2.  ....................................................  

3.  ....................................................  

 

 

 

 


