WNIOSEK
o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Cisek z funduszy WFOŚiGW w
Opolu w roku 2022
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 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1781).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zobowiązuje się do zawarcia z Gminą Cisek umowy
cywilnoprawnej określającej warunki uczestnictwa w projekcie.

………………………………………………………………
(miejscowość, data) (podpis)

Do wniosku należy dołączyć:
1. Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku nieruchomości, do której tytuł
prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację
zadania.
2. Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wytwarzania.
3. Ocenę 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. Oświadczenie o pokryciu kosztów we własnym zakresie w przypadku ilości azbestu większej niż
zadeklarowana we wniosku.
7. Szkic (mapa) usytuowania obiektu, na którym znajdują się materiały zawierające azbest
(nie dotyczy dofinansowania usunięcia odpadów zawierających azbest z pryzm).
8. Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

………………………………………………

(miejscowość, data )

…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ firma)

……………………………………………….......................
(PESEL/ NIP)

…………………………………………………………………………
(adres zameldowania/siedziba)

……………………………………………….......................
(adres do korespondencji)

……………………………………………….......................
(telefon)

OŚWIADCZENIE
OKREŚLAJĄCE TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
Dotyczy nieruchomości położonej w ………………………………………… przy ulicy …………………………………………
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ………………………
1. Oświadczam, iż:
posiadam tytuł prawny do dysponowania powyższą nieruchomością, wynikający z*:
□ własności,
□ współwłasności,(wskazanie współwłaścicieli - imie, nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ inne formy prawne (np. pełnomocnictwo)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości
jest**:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..…………………………………
(miejscowość/data)

………..…………………………………
(podpis/podpisy)

* odpowiednie zaznaczyć,
** należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (np. numer i datę aktu notarialnego,
numer księgi wieczystej, itp.)

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)
I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres 2):
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest — imię i nazwisko lub nazwa i adres:

......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
3. Rodzaj zabudowy 3): .....................................................
4. Numer działki ewidencyjnej 4): ..................................................
5. Numer obrębu ewidencyjnego 4): .................................................
6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): ........................................................................................................................... ...............
............................................................................................................................. ........................................................
7. Ilość posiadanych wyrobów 6): .................................................................................................................................
8. Stopień pilności7): ........................................................................................................................... ..........................
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów 8):
a) nazwa i numer dokumentu: .....................................................
b) data ostatniej aktualizacji: ...................................................................................................................................
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ...........................................
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): .................

..................................
(podpis)

data ...................................................

1 1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo,
powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno -gospodarczy, inny.
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
— płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
— płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
— rury i złącza azbestowo-cementowe,
— rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
— izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
— przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
— szczeliwa azbestowe,
— taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
— wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
— papier, tektura,
— drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
— drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
— inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m 2, m3, m.b., km).
7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku
nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunk ów
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji,
w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji
lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.
3)

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
.....................................................................................................................................................................................
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:
…………………………………………………………………………………….....................................................
Rodzaj zabudowy 1) ............................................................................................................................. .......................
Numer działki ewidencyjnej2) ………………………………………………………………………………………
Numer obrębu ewidencyjnego2) …………………………………………………………………………………….
Nazwa, rodzaj wyrobu3) …………………………………………………………………………………………..
Ilość wyrobów4) ..........................................................................................................................................................
Data sporządzenia poprzedniej oceny5) ……………………………………………………………………………..
Grupa / nr

Rodzaj i stan wyrobu

Punkty

Ocena

2

3

4

1
I

Sposób zastosowania azbestu

1

Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)

30

2

Tynk zawierający azbest

30

3

Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3)

25

4

Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)

10

II

Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

5

Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien

6

Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona
struktura włókien
Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych
ubytkach
Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń

7
8
III

60
30

15
0

Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

9

Wyrób jest przedmiotem jakichś prac

10

Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)

30
15

11

Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne

10

12

Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne

10

13
IV

Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
Miejsce usytuowanie wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych

0

14

Bezpośrednio w pomieszczeniu

30

15

Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem

25

16

W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)

17
18

Na zewnątrz obiektu (np. tynk)
Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)

25
20
10

19

Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym

5

21

Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń
mieszkalnych)
2
Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji
przemysłowej
Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców

22

Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)

40
30

23

Czasowo (np. domki rekreacyjne)

15

24

Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)

5

20
1
V

Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie,
wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)
SUMA PUNKTÓW OCENY
STOPIEŃ PILNOŚCI

0
3

4

25

0

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeżeli w grupie zostanie wskazana
więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję
o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:
Stopień pilności I
od 120 punktów
Wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II
od 95 do 115 punktów
Wymagana ponowna ocena wymagana w terminie do 1 roku
Stopień pilności III
do 90 punktów
Wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.............................
Oceniający
(nazwisko i imię)

.........................
(miejscowość, data)

.........................
Właściciel / Zarządca
(podpis)

………............
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:
1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
rury i złącza azbestowo-cementowe,
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
szczeliwa azbestowe,
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
papier, tektura,
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).
5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeżeli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

………..…………., dn. …………....
(miejscowość,
data)
OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………., zamieszkały/a w
(imię i nazwisko)
……………………………………………………….. legitymujący/a się dowodem osobistym
(adres)
…………………………,
(seria i numer dowodu)

wydanym

przez

……………………………………………………..
(organ wydający)

niniejszym oświadczam, że:
zostanie dostarczone potwierdzenie zgłoszenia prac budowlanych niewymagających pozwolenia
budowlanego ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu w terminie 2 miesięcy od dnia
złożenia wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
dofinansowania odbioru odpadów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1781).

………………………………..………
(data i podpis)

………………………………………….

Cisek, dnia ………………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………
(adres wnioskodawcy)

…………………………………………
Pesel

…………………………………………..
NIP

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS
W związku z ubieganiem się o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania związanego z
usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest,
Oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych to jest w okresie od dnia ….………………………..………… do
dnia……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis)

nie otrzymał(a) pomocy de minimis.

…………………………………….…………………
(Podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia)

Pouczenie
Do złożenia oświadczenia zobowiązane są podmioty ubiegające się o Pomoc de minimis.
Za przedkładanie, w celu pozyskania środków pieniężnych, podrobionych, przerobionych, poświadczających
nieprawdę albo nierzetelnych dokumentów, osoba składająca oświadczenie może być pociągnięta do
odpowiedzialności karnej zgodnie z art.297 §1 oraz karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (Dz.U. z 2021 r., poz. 2345) ze zm.).

………………………………………….

Cisek, dnia ………………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………
(adres wnioskodawcy)

…………………………………………
Pesel

…………………………………………..
NIP

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
W związku z ubieganiem się o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania związanego z
usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest,
Oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych to jest w okresie od dnia ….………………………..………… do
dnia……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis)

otrzymał(a) pomocy de minimis o następującej wartości:
Lp. Nazwa podmiotu
udzielającego pomocy

Podstawa prawna otrzymanej
pomocy*

Dzień udzielenia
pomocy (dzień –
miesiąc - rok)**

Wartość pomocy brutto
w PLN

w EUR

RAZEM

…………………………………….…………………
(Podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia)

Pouczenie
Do złożenia oświadczenia zobowiązane są podmioty ubiegające się o pomoc de minimis.
Za przedkładanie, w celu pozyskania środków pieniężnych, podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę
albo nierzetelnych dokumentów, osoba składająca oświadczenie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej
zgodnie z art.297§1 oraz karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny, (Dz.U. z 2021 r., poz. 2345 ze zm.).
* Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego).
** Należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt.11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach
dotyczących
pomocy
publicznej.

…………………………………..............

Imię i nazwisko
……………………………….........................
……………………………….........................
Adres
Numer działki:…………................
Rodzaj zabudowy:……………...................................

Oświadczenie
W przypadku wystąpienie większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowane w
złożonym wniosku oświadczam/ - y, iż pokryję/ -my z własnych środków kwotę wynikającą z różnicy
pomiędzy rzeczywistą a zadeklarowaną ilością utylizowanego azbestu.

Cisek, dnia ………...............……

………………………….............………….
(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych Klientów jest Wójt Gminy
Cisek. Adres Urzędu Gminy Cisek: 47-253 Cisek ul. Planetorza 52.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Urząd Gminy Cisek - info@cisek.pl.
3. Dane osobowe Klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd
Gminy ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
4. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt Dz. U. z 2011 roku, Nr 14, poz. 67.
6. Klienci mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania.
7. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych Klienta w zakresie wymaganym ustawodawstwem – USTAWA z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz.U.2017.1875 jest obligatoryjne.

