Urząd Miasta Wąbrzeźno

ul. Wolności 18
87 –200 Wąbrzeźno

informacja: tel. 56 688 45 27
e-mail: srodowisko@wabrzezno.com

www.wabrzezno.com

numer wniosku ________________

WNIOSEK
o przyznanie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno
A. INFORMACJE OGÓLNE
I. Rodzaj obiektu budowlanego objętego wnioskiem (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, garaż,
inny)
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres nieruchomości objętej usuwaniem azbestu (ulica, nr posesji, nr działki ewidencyjnej, obręb
ewidencyjny):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
II. Całkowity koszt przedsięwzięcia *

III. Wnioskowana kwota i forma dofinansowania*
KWOTA OGÓŁEM

zł

forma dofinansowania
DOTACJA
zł

IV.

Dane Wnioskodawcy

1.

Imię i nazwisko:

2.

Adres wnioskodawcy, telefon, fax:

Miejscowość, kod pocztowy:

Ulica, nr:

Gmina:

Powiat:

Województwo:
Telefon:

3.

e-mail:

Forma własności nieruchomości (własność, współwłasność, użytkownik wieczysty):

Własność:
Współwłasności:

(* jeżeli dotyczy wskazanie współwłaścicieli- imię, na-

Użytkownik wieczysty/Inny * (jeśli dotyczy)

zwisko lub nazwa oraz adres)

Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do nieruchomości, na której została wykonana inwestycja
Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016
r., poz. 290 ze zm.) oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) nr……….. w obrębie ewidencyjnym
…………. w jednostce ewidencyjnej miasta Wąbrzeźno na cele budowlane wynikającego z
wyżej wskazanego tytułu.
….…………………….
podpis
4.

Osoba upoważniona do kontaktowania się w sprawach Wniosku:

Imię, nazwisko:
Telefon:

e-mail:

B.
1.

INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU
Opis stanu istniejącego i uzasadnienie konieczności realizacji przedsięwzięcia

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………............................................................................................................................
2.

Efekt ekologiczny i rzeczowy przedsięwzięcia:

Wyszczególnienie

Łączna powierzchnia pokrycia

Łączny szacunkowy ciężar

dachowego/elewacji

azbestu

2

(m )
I

II

(Mg)*

Demontaż, transport i unieszkodliwianie
azbestu
Transport i unieszkodliwianie azbestu

RAZEM

3. Termin realizacji przedsięwzięcia:
Planowane terminy związane z realizacją przedsięwzięcia:
- termin rozpoczęcia
- termin zakończenia (uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego)
*Wypełnia Gmina Miasto Wąbrzeźno

................................................................................................
.
Data i podpis wnioskodawcy
Wymagane załączniki do wniosku:

1. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (nie dotyczy przypadków samego
2.

odbioru wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości).
Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc de minimis są zobowiązani do przestawienia:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie,
jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołostwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy, w tym okresie;
b) innych niezbędnych informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji
przestawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze
zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
poz. 810).

