OGŁOSZENIE
Burmistrza Leśnicy
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił
konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi
programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa
opolskiego.
W związku z powyższym Gmina Leśnica planuje wystąpić do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem
o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica.
Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu
i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości nie więcej niż 85 % kosztów
kwalifikowalnych przedsięwzięcia.
Pozostałe 15% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany
zostanie azbest.
W związku z powyższym Gmina Leśnica
ogłasza wstępny nabór wniosków na
dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy
o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 05 marca 2018 roku
do 29 marca 2018 roku (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.lesnica.pl,)
Wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Leśnicy –pokój
nr 104.
Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Miejskim
w Leśnicy, w pok. nr 107.
W przypadku dużej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Leśnicy
/ - /
Łukasz Jastrzembski

WNIOSEK
o dofinansowanie w zakresie 85% kosztów zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu
Gminy Leśnica z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
(Pozostałe 15% zadania to koszt własny osoby składającej wniosek).
1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna).
a) Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………...
b) PESEL: ………………………… nr dowodu osobistego: ………………………………......
c) adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………...
d) miejsce występowania wyrobu azbestowego
adres: …………………………………………………………………………………………
nr ewidencyjny działki: ………………………. obręb: ……………………………………
e) telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………….
f) planowany termin realizacji zadania: ………………………………………………………..
2. Dane przedsiębiorcy (wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą):
a) nazwa: ………………………………………………………………………………………..
b) adres siedziby: ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
c) NIP: …………………………….. REGON: ………………………………………………..
d) miejsce występowania wyrobu azbestowego
adres: …………………………………………………………………………………………
nr ewidencyjny działki: ………………………. obręb: ……………………………………
e) telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………….
f) osoba reprezentująca …………………………………………………………………………
stanowisko ……………………………………………………………………………………..
g) planowany termin realizacji zadania: ………………………………………………………..
3. Informacje o wyrobach zawierających azbest:
a) Rodzaj wyrobów zawierających azbest:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(płyty faliste azbestowo-cementowe, płyty azbestowo-cementowe płaskie)

b) położenie odpadu azbestowego: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
(dach/elewacja/na pryzmach)

c) rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe (w przypadku pryzm nie
wypełniać tego punktu):
- budynek gospodarczy (np.: garaż, obora, wiata)*
- budynek mieszkalny*
- budynek przemysłowy*
- budynek mieszkalno-gospodarczy*
- inny* …………………………………………………………………………………………
(wpisać jaki)

* podkreślić właściwe
d) ilość odpadów zawierających azbest (dokładny obmiar) do usunięcia:
- ilość płyt azbestowych: …………….. szt.
- wymiar płyty azbestowej: szerokość …………… m, długość ………….. m
- powierzchnia azbestu ……………… m2
- powierzchnia dachu, ściany z której zdejmowany będzie azbest ……………… m2
4. Zakres prac objętych wnioskiem:
a) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest*
b) zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest*
*- podkreślić właściwe

……………………………………..
(Miejscowość i data)

…………………………………
(Podpis)

Załączniki:
1. Oświadczenie o poniesieniu 15% kosztów zadania z środków własnych - załącznik nr 1
2. Oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację dostarczy dokument potwierdzający
zgłoszenie prac budowlanych niewymagających pozwolenia budowlanego - załącznika Nr 2 .
3.Zgoda uczestnika przedsięwzięcia na przetwarzanie danych osobowych .- załącznik Nr 3

Załącznik Nr 1
do wniosku o dofinansowanie w zakresie 85% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu
z terenu Gminy Leśnica z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
(Pozostałe 15% zadania to koszt własny osoby składającej wniosek).
1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna):
Imię i nazwisko: ..........................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. Dane przedsiębiorcy (wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą):
Nazwa: ........................................................................................................................................
Adres siedziby: ............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Osoba reprezentująca ..................................................................................................................
stanowisko...................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu
Gminy Leśnica z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu w ilości do 85% kosztów związanych z zadaniem
oświadczam, że pozostałe 15 % kosztów
a) demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest*
b) zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest*
* - podkreślić właściwe

poniosę sam, jako właściciel nieruchomości, z której usuwany będzie azbest. W przypadku
wystąpienia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowane przeze mnie
w złożonym wniosku oświadczam, iż pokryję z własnych środków kwotę wynikającą
z różnicy pomiędzy rzeczywistą a zadeklarowana ilością utylizowanego azbestu.

………………….. …….………..…
Leśnica, dnia

………………………………
(podpis)

Załącznik Nr 2
do wniosku o dofinansowanie w zakresie 85% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu
z terenu Gminy Leśnica z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
(Pozostałe 15% zadania to koszt własny osoby składającej wniosek).
1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna):
Imię i nazwisko: ..........................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. Dane przedsiębiorcy (wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą):
Nazwa: .........................................................................................................................................
Adres siedziby: ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Osoba reprezentująca ..................................................................................................................
stanowisko...................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu
Gminy Leśnica z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu oświadczam, że
30.04.2018 r.

dostarczę do Gminy Leśnica do dnia

dokument potwierdzający zgłoszenie prac budowlanych niewymagających

pozwolenia budowlanego z adnotacją, że nie wniesiono uwag/sprzeciwu do zgłoszenia lub
pozwolenie na budowę, lub rozbiórkę albo zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej
zabudowy zgodnie z ustawą 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 ze zm.), ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op.

………………….. …….………..…
Leśnica, dnia

………………………………
(podpis)

Załącznik Nr 3
……………………..…….

…..………………, dnia ……………….

………………………..….
…………………………...

Zgoda uczestnika przedsięwzięcia związanego z likwidacją wyrobów zawierających
azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy
Leśnica w 2018 r. na przetwarzanie danych osobowych

W związku ubieganiem się o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu
Gminy Leśnica z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2018 r. oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1)
administratorem tak zebranych danych osobowych jest Burmistrz Leśnicy ul.1 Maja 9,
47 -150 Leśnica;
2)
moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji, monitoringu,
wykonania i sprawozdawczości ww. przedsięwzięcia,
3)
moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu
realizacji, monitoringu, wykonania i sprawozdawczości ww. przedsięwzięcia,
4)
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości uczestnictwa w w/w przedsięwzięciu,
5)

mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

……………………………………………….

