
Ogłoszenie Burmistrza Nysy o wstępnym naborze wniosków o udzielenie
dofinansowania na usuwanie wyrobów zawieraiących azbest z terenu
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W związku z prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolunńorem wniosków na przedsięwzięciazwiązane z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest informuję o możliwości składania wniosków o udzielenie
dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa w roku
2023.

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

Dofinansowanie obejmie wyłącznie pokrycie kosztów: demontazu, zbierańa (wyrobów
wcześniej zdemontowanych), transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zaularcia z Gminą Nysa umowy cywilnoprawnej
określającej waruŃi realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierĄących
azbest na nieruchomości objętej wnioskiem. Wysokość udziału po stronie Wnioskodawcy na
dzięńzłożęniawniosku wynosi 35 %okosztów realizaĄizadańa,przy czymwysokośó wkładu
własnego Wnioskodawcy może ulec zmianie i zostanie ustalona po wykonaniu całości zadania
i przekazaniu ostatecznego rozliczęnia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wniosek wtaz z wymaganymi zńączńkami należy złożyó w Kancęlarii Urzędu
Miejskiego w Nysie lub przesłac lua adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa t5,
48-300 Nysa w terminie do dnia 3l października 2022 roku. (Za datę skutecznego
złożęniawniosku uważa się datę wpbąvu do Urzędu Miejskiego w Nysie.)

Przedsięwzięcie będzie realizowanę w 2023 roku, po pozlywnym 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 dołączyc dokument potwierdzający zg!,oszenie budowy lub wykonania innych robót
budowlanych albo pozwolenie na budowę, jeżeli jest to wymagane ustawą z dnia
7 Iipca 1994 r. Prawo budowlane (organem właściwym do wydania opisanych wyżej
dokumentów jest Starostą Nyski - Starostwo Powiątowe w Nysie, Wydział Architektury
i Budownictwa, ul. Parkowa 2 w Nysie) albo dołączyó oświadczenie, że prowadzono prace
budowlane nie wymagĄązgloszetia budowy lń wykonania innych robót budowlanych albo
pozwolenia na budowę"

Dodatkowe informacje oraz wpaganę wzory druków mażna uzyskać: w Wydziale
Rozwoju \ilsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie, Bok. 29,
tęl.77 40 80 523lub na stronie internetowej www.n}rsa.eu.


