WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Pszczółki
1. Proszę o dofinansowanie do (wybrać właściwą opcję):
a) demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia wyrobów
zawierających

azbest

z

powierzchni

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

m2

dachu/elewacji/inne

(jakie)…………………………….* budynku mieszkalnego/gospodarczego/inne(jakie)**
……………………….przy ul…………………….nr domu…………….......w miejscowości
…………………….., działka nr ew. gruntu…………………….
b) transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
o wadze…………………ton

z

terenu

nieruchomości

znajdującej

się

przy

ul……………………………….nr domu………………w miejscowości……………………,
działka nr ew. gruntu……………
* podać nazwę elementu zawierającego azbest (w przypadku demontażu powierzchni innej niż
dach czy elewacja),
** właściwe podkreślić.
2. Wnioskodawca
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy
…………………………………………………………………………………………………...
2. Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………...
3. Seria i numer dowodu osobistego
…………………………………………………………………………………………………...
4. PESEL
…………………………………………………………………………………………………...
6. Telefon
…………………………………………………………………………………………………...
7. Nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja
…………………………………………………………………………………………………...
8. Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.
…………………………………………………………………………………………………...
3. Planowany koszt kwalifikowany zadania………………..…………………..zł.

Oświadczenia:
1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku/lokalu przez
pracownika Urzędu Gminy w Pszczółkach, na każdym etapie realizacji wniosku. Po
złożeniu wniosku i przed przystąpieniem do realizacji ww. zadania pracownik Urzędu
Gminy w Pszczółkach musi wykonać dokumentację fotograficzną. Jest to warunek
konieczny do otrzymania dotacji.
............................................................
podpis
2. Posiadam środki finansowe na pokrycie pozostałej części kosztów zadania i jestem
świadomy/a, że Gmina pokrywa tylko część kosztów zadania do kwot odpowiednio
W przypadku przyznania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 70 %, jednak nie więcej niż:
 600,00 zł/Mg dla azbestu demontowanego z dachu budynku;
 300,00 zł/Mg dla azbestu usuwanego z terenu nieruchomości.
............................................................
podpis
3. Oświadczam, że prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest będą wykonywane przez przedsiębiorców uprawnionych do
świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu odpadów zawierających azbest,
zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych.
............................................................
podpis
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze
zm.) w zakresie realizacji niniejszego wniosku.
…............................................................
podpis
5. Oświadczam, że zapoznałem się z:





Regulaminem udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska stanowiącym załącznik
do uchwały nr XXIV/207/17 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 stycznia 2017 r.
Regulaminem konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
województwa pomorskiego”,
Zasadami udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
…............................................................
podpis

6. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z artykułu 233 ustawy z dnia
6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) oświadczam, że jestem
właścicielem/współwłaścicielem/inny tytuł prawny (jaki?).................................*

nieruchomości znajdującej się przy ulicy .............................................. nr.........
w miejscowości...................................., gdzie prowadzony będzie demontaż, zbieranie,
transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie/ transport, zabezpieczenie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
*niewłaściwe skreślić
…............................................................
podpis
Załączniki do wniosku:
1. Kopia zgłoszenia/pozwolenia na roboty budowlane do Starosty Gdańskiego
w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest z powierzchni dachu.

