
   

1 
 

WNIOSEK  
o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Cisek z funduszy 

WFOŚiGW w Opolu w roku 2015 
 
1. Dane osobowe wnioskodawcy:  
imię i nazwisko (drukowanymi)..……………………………………………………………………..… 
adres zamieszkania: …………………………............................................................................... 
ulica …………………………………………… nr domu …………. nr mieszkania ………..……. 
telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………. 
 
2. Adres realizacji zadania,  
miejscowość………………………………………………………………………………….….…..  
ulica …………………………………………… nr domu …….. nr mieszkania ………….….…...  
nr ewidencyjny działki …………………...tytuł prawny do nieruchomości ………...………….…  
 
3. Umiejscowienie odpadu azbestowego 

□ pokrycie dachowe, 

□ pryzma, 
 
3a. Rodzaj zabudowania ……………………………………………………………………..……  

□ budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą, 
□ budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą,  
 
4.Forma Własności nieruchomości; 

□ osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, 

□ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

□ rolnik,               □ przedsiębiorca,             □ jednostka samorządu terytorialnego, 

□ inny(jaki)………………………… 
5. Opis odpadów przeznaczonych do usunięcia   
a. rodzaj odpadów……………………………………………………………………………………………… 
(płyty eternitowe płaskie, faliste, itp.) . 
b. ilość odpadów zawierających azbest do usunięcia ………………………………………………  
( tony, m2)  
planowany koszt zadania………………………………………………………………………….....  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
dofinansowania odbioru odpadów zawierających azbest ,zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.).  

 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zobowiązuje się do zawarcia z Gminą Cisek 

umowy cywilnoprawnej określającej warunki uczestnictwa w projekcie.  
 
………………………………………………………………  

(miejscowość, data) (podpis)  
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Do wniosku należy dołączyć:  
1. Kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku nieruchomości, 
do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych 
współwłaścicieli na realizację zadania.  
2. Kopie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wytwarzania  
3. Kopie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest  
( nie dotyczy dofinansowania usunięcia odpadów zawierających azbest z pryzm)  
4. Oświadczenie, że zostanie dostarczone w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku 
potwierdzenie zgłoszenia prac budowlanych niewymagających pozwolenia budowlanego lub 
pozwolenie budowlane ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu( nie dotyczy 
dofinansowania usunięcia odpadów zawierających azbest z pryzm).  
5. Oświadczenie o nieotrzymaniu bądź o wysokości otrzymanej pomocy de minimis za okres bieżący 
oraz 2 poprzednich lat, 
6. Szkic (mapa) usytuowania obiektu, na którym znajdują się materiały zawierające azbest (nie 
dotyczy dofinansowania usunięcia odpadów zawierających azbest z pryzm). 
 
 
 


