Załącznik nr 1

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINASOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
…………………………………
(miejscowość i data)

Wójt Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole
1. Wnioskodawca :................................................................................................................................
( imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości)

…………………………………………………………………………………………………...…….
(adres zamieszkania/siedziby, nr telefonu)

2.

Adres nieruchomości, na której znajdują się
wyroby zawierające azbest :

…………………………………………………………………………………………………………
(adres budynku , numer ewidencyjny działki)

................................................................................................................................................................
3. Tytuł prawny do nieruchomości:.....................................................................................................
( własność, współwłasność)

4. Zadanie polegać będzie na (zaznaczyć właściwy kwadrat):
− demontażu, zbieraniu, transporcie, zabezpieczeniu
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest;
− transporcie,
zabezpieczeniu
i
unieszkodliwieniu
zdemontowanych wyrobów zawierających azbest
Oświadczam, że nieruchomość, w związku z którą ubiegam się o przyznanie dotacji celowej, jest
wykorzystywana/nie jest wykorzystywana* do prowadzenia działalności gospodarczej lub
działalności rolniczej.
Oświadczam, że podatek od towarów i usług VAT poniesiony w związku z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest stanowi/nie stanowi koszt kwalifikowany* zadania i mam możliwość/nie mam
możliwości* jego odzyskania.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare
Pole na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.
* niepotrzebne skreślić

…………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 2

…………………….……………………
(miejscowość i data)

………………………………………
………………………………………
………………………………………
(nazwa i adres przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że prace związane z demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i
unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości nr……………………
w miejscowości……………………… będącej własnością ………………………………….:
− zostały wykonane zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 ze
zm.);
− teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest i
jest wolny od pyłu azbestowego.

……………………………………………………
(podpis składającego oświadczenie)

Załącznik nr 3

…………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………
………………………………………
………………………………………
(imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie skorzystałem z innej dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji
usunięcia wyrobów zawierających azbest

z

nieruchomości nr……………………

w miejscowości………………………………………………………..

………………………………………………
(podpis składającego oświadczenie)

