……………………………….. , dnia …………………..

Wójt Gminy Pakosławice
Reńska Wieś 1
48-314 Pakosławice
WNIOSEK
o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na
terenie Gminy Pakosławice przy współfinansowaniu zadania z NFOŚiGW
w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu

1. Dane osobowe:
a) Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................
b) adres zamieszkania: ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
c) miejsce występowania wyrobu azbestowego
adres: ..................................................................................................................................................................
nr ewidencyjny działki: ................................. obręb: ..............................................................................
d) telefon kontaktowy: ....................................................................................................................................
2. Informacje o wyrobach zawierających azbest.
✓ Rodzaj wyrobów azbestowych:
- płyty azbestowo – cementowe faliste (eternit)*,
- płyty azbestowo cementowe płaskie*
✓ Lokalizacja

wyrobów

azbestowych

na

terenie

nieruchomości

(dach/elewacja/złożone na palecie): .................................................................................................
✓ Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe:
- budynek gospodarczy (np.: garaż, obora)*
- budynek mieszkalny*
- budynek przemysłowy*
- budynek mieszkalno – gospodarczy*
- Inny*
✓ Powierzchnia pokrycia w m2 : ...............................................................................................................
✓ Ilość wyrobów do odebrania w m2: …………………………………………………………………………
3. Zakres prac objętych wnioskiem:
a) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest*
b) zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest*

Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa Danych osobowych jest Wójt Gminy Pakosławice reprezentujący Urząd Gminy
Pakosławice z siedzibą w Reńskiej Wsi 1, 48-314 Pakosławice. Dane kontaktowe w sprawach ochrony
danych osobowych w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są dostępne w zakładce Urząd
Gminy pod adresem www.pakoslawice.pl. Państwa dane przetwarzać będziemy w spawach dotyczących
udzielenia dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosławice w związku z realizacją obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podane dane przetwarzać
będziemy przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku oraz przez 5 lat od końca roku, w którym
wpłynął wniosek.
Podane przez Państwa dane możemy udostępniać podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Dane
mogą być również ujawnione podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług,
w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc
prawną, podatkową czy rachunkową.
Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas dostępu do podanych danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania.

...................................................................
Data i czytelny podpis

* - podkreślić właściwe
Załączniki:
1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
UWAGA!
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu - obowiązkowo, w przypadku nieruchomości, do
której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody pozostałych współwłaścicieli na
realizację zadania.

Załącznik Nr 1 do wniosku o udzielenie dofinansowania na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosławice

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Grupa / Nr

Wyrób – rodzaj

I.
1.

Sposób zastosowania azbestu
Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)

30

2.

Tynk zawierający azbest

30

3.

25

4.

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

II.

Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

5.

Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien

60

6.

30

8.

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

III.

Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

9.

Wyrób jest przedmiotem jakichś prac

30

10.

15

11.

Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do
wysokości 2 m)
Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne

12.

Wyrób narażony na wstrząsy i drgania

10

13.

Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne

0

IV.

Wykorzystanie pomieszczenia

14.

Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców

40

15.

Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób

30

16.

Czasowo wykorzystywane pomieszczenie

15

17.

Rzadko wykorzystywane pomieszczenie

5

18

Nieużytkowane

0

V.

Usytuowanie wyrobu

19.

Bezpośrednio w pomieszczeniu

30

20.

Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem

25

21.

W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)

25

22.

Na zewnątrz obiektu (np. tynk)

20

7.

Ocena

Przyjęta
punktacja

10

15
0

10

23.

Elementy obiektu ( np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)

10

24.

Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem
wentylacyjnym
Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od
pomieszczeń mieszkalnych)

5

25.

Suma punktów oceny
Stopień pilności I
(wymiana lub naprawa wymagana bezwzględnie)
Stopień pilności II
(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku )
Stopień pilności III
(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

0

..................

120 i więcej punktów
powyżej 95 do 115 punktów
do 90 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy
najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.
Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 %
powierzchni wyrobu.
Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni
wyrobu.

……………………….......
Oceniający: nazwisko i imię

………..………..................................................
data, Właściciel / Zarządca

