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WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ
DO KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UTYLIZACJĄ I TRANSPORTEM KONSTRUKCJI  BUDOWLANYCH  ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY BRANICE

1. Wnioskodawca




Gmina:


Powiat:
Miejscowość:
Kod pocztowy:


Ulica nr:
Telefon:
Nr rachunku bankowego:

2. Adres i dane Wnioskodawcy :




3. Dokument tożsamości Wnioskodawcy :




……………………………………………………………………………
rodzaj dokumentu tożsamości 


…………………………………………………………………………….
seria i nr dokumentu tożsamości


…………………………………………………………………………………
wydany przez                                                                       w dniu





4. Dokładny adres nieruchomości, na terenie której mają być prowadzone 
    prace :

Gmina:


Powiat:
Miejscowość:
Kod pocztowy:


Ulica nr:
Telefon:
5. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością :

Lp.
Tytuł prawny

1
własność
tak……………nie………….
2
współwłasność
tak…………. ..nie………….
3
użytkowanie wieczyste 
tak…………….nie

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych – zgoda właścicieli na  realizację zadania :

Uchwała Nr…………………………………………………………………………….

Z dnia ………………………………………………………………………………….

6. Źródła finansowania (w przypadku dofinansowania zadania z innych środków  należy podać wysokość dofinansowania):

Lp.
Źródła  finansowania
Netto [zł]
Brutto [zł]
1
Środki własne


2
Budżet powiatu …………..


3
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu


4
Inne (podać jakie?)



RAZEM













7. Szczegółowy opis zadania :




8. Termin realizacji zadania (dzień/miesiąc/rok) :

Rozpoczęcie :
Zakończenie :

9. Ilość materiałów budowlanych zawierających azbest przewidzianych do 
    utylizacji – na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest 
    i miejscu ich wykorzystania :


dach. / elewacja [m²] …………………………………………………………………………..



Obliczenie wysokości dotacji celowej :


Powierzchnia planowanych do usunięcia płyt azbestowych [m2] x 
0,011 Mg x 600 zł/Mg

……………………… x 0,011 Mg x 600 zł/Mg

Należna dotacja …………………………………………………………………



Nazwa i adres firmy, która odbierze od wnioskodawcy do utylizacji materiały konstrukcyjne zawierające azbest











Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

	Kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo własności do nieruchomości /obiektu  

      na terenie którego mają być prowadzone prace - aktualny odpis z księgi  
      wieczystej (oryginał do wglądu); w przypadku współwłaścicieli – dodatkowo 
      oświadczenie wnioskodawcy, iż posiada zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na 
      realizację zadania.
      W przypadku wspólnot mieszkaniowych – zgodę właścicieli nieruchomości w formie 
      uchwały na realizację zadania.

	Kopię potwierdzenia złożenia „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” do właściwego Urzędu Gminy / Marszałka Województwa Opolskiego w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych. 


	Kserokopię dokumentu tożsamości ( oryginał dokumentu tożsamości do wglądu ).


	Oświadczenie wnioskodawcy, że współwłaściciel został poinformowany o  dotacji

i  wyraża zgodę na utylizację eternitu .


Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Branice do kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających azbest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.


…………………………….dnia…………………………………   ……………………………
            (miejscowość)                               (dzień, miesiąc, rok)                         ( podpis wnioskodawcy  lub osób                                 
                                                                                                                                reprezentujących wnioskodawcę) 








