
…………………………………,  dn.  ………….......…………....
                                                                                                               miejscowość                                                           data 

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Plac Wolności 1

46-380 Dobrodzień

WNIOSEK  O  PRZYZNANIE  DOTACJI
na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających

azbest z terenu gminy Dobrodzień  przy współfinansowaniu zadania z NFOŚiGW oraz
WFOŚiGW w Opolu

1. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację:

a) ………………………………………………………………………………………….
                    Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy

b) …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby

c) ………………………………………………………………………………………….
PESEL/ NIP/REGON

d) Wnioskodawca jest podmiotem zaliczonym/niezliczonym* do sektora finansów publicznych,
w rozumieniu działu I rozdziału 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

e) ……………………………………......
Nr telefonu

* niewłaściwe skreślić

2. Określenie zadania będącego przedmiotem dotacji: 
Uwaga - wypełniamy odpowiednio punkt 2.1 lub 2.2

2.1. Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest:

a) Adres miejsca występowania wyrobów zawierających azbest

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



b) Nazwa wyrobów zawierających azbest 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

c) Rodzaj obiektu, na którym znajduje się azbest (budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek 

mieszkalny wielorodzinny, budynek gospodarczy, garaż, wiata, inny – podać jakie).                 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

d) Sposób wykorzystania (pokrycie dachowe, płyty elewacyjne, osłony balkonowe, filarki 

międzyokienne, inne – podać jakie)   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

e) Ilość wyrobów zawierających azbest (w tonach lub m²) 

…………………………………………………………………………………………

f) Dodatkowe informacje ( np. ilość kondygnacji, rodzaj dachu – spadzisty, płaski, wysokość 

budynku) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

g) Nieruchomość oczyszczona z wyrobów zawierających azbest 

* właściwe zakreślić

  tak 

  nie  

 pozostała ilość wyrobów (w tonach lub m²)

………………………………………………………..…………………………………

 rodzaj wyrobów zawierających azbest 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

2.2. Transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

a) Adres miejsca występowania wyrobów zawierających azbest

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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b) Rodzaj odpadów zawierających azbest 

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

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

c) Ilość odpadów zawierających  azbest (w tonach lub m²) 

…………………………………………………………………………………………...

d) Sposób przygotowania odpadów do odbioru 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

e)   Nieruchomość oczyszczona z wyrobów zawierających azbest 

* właściwe zakreślić

  tak 

  nie  

 pozostała ilość wyrobów (w tonach lub m²)

………………………………………………………..…………………………………

 rodzaj wyrobów zawierających azbest 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

3. Oświadczam/-y, iż: 

a) odpady zawierające azbest zostały wytworzone na terenie gminy Dobrodzień i zostaną zdemontowane
przez  uprawniony  podmiot  wskazany  przez  Dotującego  z  zachowaniem  właściwych  przepisów
technicznych i sanitarnych;

b) zobowiązuje  się  umożliwić  demontaż  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  odbiór  odpadów
zawierających azbest przez firmę wskazana przez Dotującego w ustalonym terminie;

c) zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, oraz rozliczenia
udzielonej  dotacji  w tym m. in.:  umowy,  oryginału  i  kopii  ,,karty  przekazania  odpadu”,  protokołu
demontażu azbestu;

d) wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  na  cele  związane  z  prowadzonym
postępowaniem o udzielenie i rozliczenie dotacji na demontaż,  odbiór, transport i unieszkodliwienie
odpadów  zawierających  azbest  z  terenu  Miasta  i  Gminy  Dobrodzień  ze  środków  Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

e) wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w trakcie rozpatrywania wniosku i realizacji zadania;
f) dotacja, o udzielenie której ubiegam się stanowi/nie stanowi* pomoc publiczną lub pomoc de minimis,

o której mowa w ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743). w związku z czym składam/nie składam zaświadczenia o
pomoc de minimis.1

g) przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy do kierowania
roszczeń o przyznanie dotacji. 

* niewłaściwe skreślić

1 W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743), jej udzielenie następuje z
uwzględnieniem   warunków  dopuszczalności  tej  pomocy  określonych  w  przepisach  prawa  Unii  Europejskiej,  a  w
szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379.5 z 28.12.2006r.).
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Do wniosku dołączam:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny  do nieruchomości (oświadczenie)
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, według

wzoru określonego w rozporządzeniu 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.  Nr  71,  poz.  649  z  późn.  zm.)  w  przypadku
demontażu azbestu*  (Załącznik nr 1)

3. Informację o wyrobach zawierających azbest, według wzoru określonego w rozporządzeniu
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). (Załącznik nr 2) 

4. Oświadczenie właściciela/właścicieli* nieruchomości (wg załączonego wzoru)

                                                       ………………………………………………………………
                                                                                                                                        podpis wnioskodawcy

POUCZENIE:
1. Dotacja obejmuje pokrycie kosztów demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,

transportu  odpadów  niebezpiecznych  z  miejsca  rozbiórki  do  miejsca  unieszkodliwienia
i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na
terenie gminy Dobrodzień.

2. Demontaż, odbiór, transport i  unieszkodliwienie odpadów prowadzone będzie przez firmę wskazaną
przez Dotującego.

3. Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z realizacją zadania na podstawie przedstawionych przez
wnioskodawcę faktur VAT (rachunków).

4. O udzielenie dofinansowania wystąpić mogą osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych,
kościoły i  związki  wyznaniowe,  wspólnoty i  spółdzielnie  mieszkaniowe  (na  podstawie  dodatkowej
zgody Funduszu), rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy.

5. Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (remont).
Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów  wynikających z art. 30 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane.

6. Wnioski o dotację można składać w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 1. 
7. Z  uwagi  na  ograniczoną  pulę  środków o  przyznaniu  dotacji  decydować  będzie  kolejność  wpływu

wniosków. 
8. Przewidywany termin :

 rozpoczęcia realizacji zadania – wrzesień 2021 r.
 zakończenie realizacji przedsięwzięcia – listopad 2021 r.

(Wskazane terminy mogą ulec zmianie)
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