
Ogłoszenie Burmistrza Nysy o wstępnym naborze wniosków o udzielenie
dofinansowania na usuwanie wyrobów zawie_rąiących azbest z terenu

G-try N",
W związlan z ogłoszeniem przęz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Opolu naboru wniosków na przedsięwzięcia Zwlązanę z usuwanięm
wyrobów zawierĄących azbest informuję o możliwości składania wniosków o udzięlenie
dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa.

Do ubiegania się o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających
azbest uprawnieni są właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych na tęrenię Gminy
Nysa.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów: demontazu, zbierania (wyrobow wcześniej
zdemontowanych), transportu, unieszkodliwiania wyrobów zawlerających azbest.

Dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów: zakupu i montazu nowych pokryć
dachowych i elewacji, zabezpieczenia konstrukcji dachu przed warunkami atmosferycznymi
po dęmontazu wyrobów zawierających azbest, naprawy, odbudowy czy modemtzacjl
obiektów, z których zostanię usunięty azbęst.

Łącznakwota dofinansow aniaze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu wynosi do 70 7o kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wniosęk wraz z wymaganymi zŃącznlkami należy złożyó w Kancęlarii Urzędu
Miejskiego w Nysie lub przesłaó na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul" I(olejowa 15,

48-300 Nysa w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 roku. (Za datę skutecznego złożenia
wniosku vważa się datę wpłyvru do Urzędu Miejskiego w Nysie,)

Przedsięwzięcie będzię realizowane po pozyty\,vnym rozpatrzeniu przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wniosku Gminy Nysa.

Uwaga!

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie demontażu wyrobów azbestowych należy
do wniosku dołączyć dokument potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę, jeżeli jest to
wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane lub oświadczenie, że
prowadzone prace budowlane nie wymagają zgłoszenia robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę.

Dodatkowe informacje oraz wymagane wzory druków można uzyskać: w Wydziale
Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie, pok. 02g,
tęI.77 40 80 523 lub na stronie internetowej wyw,łJgą,ęu.


