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……………………………… 
(miejscowość, data)   

 

  

 

 Urząd Gminy  

 Legnickie Pole 
 

 

 

W N I O S E K 
o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Legnickie Pole przy udziale funduszy uzyskanych  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

we Wrocławiu  

 

 

Niniejszym deklaruję uczestnictwo w programie usuwanie azbestu przewidzianym do realizacji   

w 2018 roku przy dofinansowaniu do wysokości 85%  kosztów obejmujących demontaż, transport, zbieranie  

i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (możliwość dofinansowania również  odbioru już 

zdemontowanych wyrobów azbestowych).  
Uwaga: dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachu! 
 

1. Właściciel(e) nieruchomości :  

Imię i nazwisko lub nazwa firmy w tym  należy wskazać osobę upoważnioną do reprezentowania firmy:  

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

Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy w tym NIP……………………………...................... 

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

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………….. 

2. Miejsce, adres występowania wyrobu zawierającego azbest - w przypadku gdy „azbest” występuje na 

kilku działkach wpisać odpowiednio do A) i B): 

A) Nr działki, arkusz mapy, obręb, adres…………………..………………….…………………………… 

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

B) Nr działki, arkusz mapy, obręb, adres ……………………………………………….………………..… 

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

3. Tytuł prawny do nieruchomości - wskazać odpowiednio w odniesieniu do pkt 2 własność, współwłasność: 

A) ………………………………………..  

B) ……………………………………….. 

W przypadku współwłasności wskazać z imienia i nazwiska współwłaścicieli: 

A)……………………………………………………………………………………………………………. 

B) …………………………………………………………………………………………………………. 
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4.  Rodzaj zabudowy na której będzie prowadzona inwestycja: *podkreślić właściwe 

- budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą,  

- budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą. 

5. Zakres prac, które będą wykonane w ramach dofinansowania:  * podkreślić właściwe 

- demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (znajdujących się na dachu) 

- zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbestowych (zalegających na posesji) 

 

6. Ilość odpadów zawierających azbest do usunięcia: 

 

 

- powierzchnia azbestu………………….m2,…………………..Mg 

(uwaga: w przypadku pomiaru pokryć dachowych należy uwzględnić powierzchnię zakładów płyt, uśredniony przelicznik 

wagowy płyt eternitowych falistych ok. 15kg/m2) 

 

 

Oświadczam  
 

W związku ze złożonym wnioskiem na zadanie polegające na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest  

z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Legnickie Pole, zobowiązuję się, że podpiszę porozumienie z gminą Legnickie Pole, 

na pokrycie co najmniej 15% wartości  zadania objętego wnioskiem. 

Ponadto oświadczam, że: 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Legnickie Pole z siedzibą przy ul. K. I. Dientzenhofera 1, 

59-241 Legnickie Pole, w celu podjęcia przez Gminę niezbędnych działań związanych z przygotowaniem oraz realizacją wniosku  

o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie 

usuwania wyrobów zawierających azbest. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am 

poinformowany/a o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. 

poz. 922), a zwłaszcza o prawie wglądu do nich i poprawianie. 

- przyjmuje do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy do powstania roszczenia o przyznanie 

dofinansowania. 

- jestem świadomy konieczności wykonania nowego pokrycia dachowego budynków, z których zostały zdemontowane wyroby 

zawierające azbest, na własny koszt. 

 

 

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

(miejscowość i data) (czytelny podpis osoby uprawnionej/ upoważnionej) 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

2. Oświadczenie właściciela o wyrażeniu zgody na realizację zadania 

3. Zgoda współwłaścicieli 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

5. Informacja o wyrobach zawierających azbest 

6. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

7. Oświadczenie o zobowiązaniach publicznoprawnych 

8. Oświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych 

 

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis oraz pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie: 

• Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę 

• Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis 

• Oświadczenie o nieprzekroczeniu kwoty 200 000 euro dofinansowania 

• Oświadczenie o nieprzekroczeniu kwoty 15 000 euro dofinansowania 

• Oświadczenie o nieprowadzeniu pełnej księgowości 

Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość obowiązani są złożyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych. 

Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis i de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie obowiązani są dostarczyć kserokopie 

zaświadczeń o pomocy otrzymanej w roku bieżącym oraz dwóch poprzednich. 


