WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
………..…………….., dn. ……………….
Wnioskodawca:
……………………………………………..
…………………………………………......
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

Adres/ siedziba…………………………….
………………………………….………….
PESEL: …………………………………….
NIP1: ………………………………….……
REGON2: …………………………….…….
Nr tel. ……………………………….….....

Wójt Gminy Radomsko

1. Określenie nieruchomości, na której ma być wykonane wnioskowane przedsięwzięcie:
Adres: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………...
Numer ewidencyjny działki: ……………, obręb: …………..…………………………….
Tytuł prawny do nieruchomości (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty,
współużytkownik wieczysty) ……………………………………………………………...
Forma własności3: …………………….……………………………………………………
2. Rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach dofinansowania: (właściwe
zaznaczyć znakiem X):
□ Usunięcie odpadów wcześniej zdjętych z obiektów i składowanych na nieruchomości
(odpady luzem):
- ilość azbestu: ………… m² lub w kg, co stanowi ……………% powierzchni pokrycia
budynku
- rodzaj azbestu: płyty faliste / płyty płaskie*
□ Zakres prac objętych wnioskiem:
- zapakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów
zawierających azbest*.
* niepotrzebne skreślić

1
2
3

Wypełniają przedsiębiorcy
Wypełniają przedsiębiorcy
Należy wpisać jedną z możliwych opcji: OF – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, OFD – osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ROL – rolnik, PD – przedsiębiorca, I – inny (podać jaki)

Oświadczenia:
1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Radomsko
oraz firmie działającej na zlecenie Gminy, do wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu
podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanych prac.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu
realizacji zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
4. Przyjmuję/-emy do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi
podstawy do kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania.

.…………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Adnotacje urzędowe:
Ocena formalna wniosku i opinia w sprawie udzielenia dotacji celowej:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

………………………………..
Podpis pracownika merytorycznego
Decyzja w sprawie przyznania dotacji celowej:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

…………………………..
Podpis i pieczęć kierownika jst
lub osoby przez niego upoważnionej

Do wniosku należy załączyć:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku
nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć pisemną
zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania (wniosek może zostać złożony
przez Pełnomocnika, przy czym wraz z wnioskiem należy złożyć odpowiednie
pełnomocnictwo);
2. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
stanowiący załącznik do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
lub formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do obowiązującego rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Wnioskodawca zobowiązany do
złożenia w/w formularza ma również obowiązek do przedłożenia wszystkich
zaświadczeń lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, jaką otrzymał w okresie
ostatnich trzech lat (dwóch bezpośrednio poprzedzających i w roku złożenia wniosku)
bądź oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy, jak również zobowiązany jest do
złożenia informacji o zakresie prowadzonej przez niego działalności, sytuacji
ekonomicznej w tym sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych,
sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz informacji w zakresie
wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis.

……………………………………..
/miejscowość, data/

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a......................................................................................................................
/ imię i nazwisko /

zamieszkały/a...............................................................................................................................
/dokładny adres /

legitymujący/a się dowodem osobistym ..................................................................................
oświadczam, że:
1. jestem uprawniony do reprezentowania i wyrażania woli w imieniu ………………………
………………………………………………..……. jako właściciela/współwłaściciela*1, 2
2. jestem właścicielem/współwłaścicielem*1
nieruchomości położonej w miejscowości ……………..…………………………., przy
ul…………………………………………… nr ewidencyjny działki …………………………
obręb …………………………………………….. w Gminie Radomsko i wyrażam zgodę na
realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegającej na …………
………………………………………………...…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………….
przez ……………………………………....…………………………………………………….
/dane realizującego inwestycję/

……………….………………………….
/czytelny podpis składającego oświadczenie/
* niepotrzebne skreślić
1 wybrać i wypełnić właściwą opcję
2 należy dołączyć dokument uprawniający do reprezentowania i wyrażania woli

…………………………………………………..
/miejscowość, data/

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a......................................................................................................................
/ imię i nazwisko /

zamieszkały/a...............................................................................................................................
/dokładny adres /

legitymujący/a się dowodem osobistym ....................................................................................
oświadczam, że w budynku …………………………………………………..………………..
…………………………………….……………………………………… ……………..….. 1,
położonym na nieruchomości stanowiącej działkę/działki o nr ewid. …………………………
obręb geodezyjny …………………………..……., Gmina Radomsko,
nie jest prowadzona działalność gospodarcza / jest prowadzona działalność gospodarcza*
…………………………………………………………….…………........……2 na powierzchni
……………m2, co stanowi …………….% powierzchni pokrycia budynku.

……………….………………………….
/czytelny podpis wnioskodawcy
lub osób uprawnionych do jego
reprezentowania/

podać przeznaczenie i położenie budynku
określić rodzaj działalności gospodarczej
* niepotrzebne skreślić
1
2

…………………………………………………..
/miejscowość, data/

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a......................................................................................................................
/ imię i nazwisko /

zamieszkały/a...............................................................................................................................
/dokładny adres /

legitymujący/a się dowodem osobistym ..................................................................................
uprawniony do reprezentowania i wyrażania woli w imieniu wnioskodawcy:
………………………………………………………………………………………………….1
oświadczam, że:
1. w roku ubiegania się o pomoc w formie dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej
na ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych nie otrzymałem / otrzymałem* pomocy
de minimis lub,2
2. w roku ubiegania się o pomoc w formie dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej
na ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych nie otrzymałem / otrzymałem* pomocy de
minimis w rolnictwie lub,2
3. w okresie trzech lat podatkowych nie otrzymałem / otrzymałem* pomocy de minimis w
rybołówstwie.2

………………….………………………….
/czytelny podpis wnioskodawcy
lub osób uprawnionych do jego reprezentowania/
1

wpisać nazwę wnioskodawcy
wybrać i wypełnić właściwą opcję

2 należy

