Załącznik
do „Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest
z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych
na terenie powiatu złotowskiego .

Wniosek
o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest

1. Wnioskodawca/wnioskodawcy .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres wnioskodawcy / wnioskodawców
Miejscowość ………………………………………………………………………………………………...
Ulica ………………............................................................... nr ..................................................................
Kod pocztowy ....................................... Miejscowość ..................................................................................
Gmina .....................................................Telefon ...........................................................................................
PESEL .....................................................NIP ................................................................................................
3. Miejsce planowanego wytworzenia odpadów zawierających azbest (miejscowość, ulica, nr domu,
nr działki):
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………..……
4. Określić rodzaj budynku: (mieszkalny / inwentarski / gospodarczy)
5. Przewidywana ilość eternitu do demontaŜu:
a) budynek mieszkalny - …………..........……. m2, ….............................kg
b) budynek gospodarczy - …………..…………m2, ….............................kg
c) budynek inwentarski - ……………….……...m2, ..................................kg
Szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1 m2 wynosi 16 kg.
6. Przewidywana ilość eternitu do odbioru (magazynowana):
ilość płyt …………………………………… szt. ……………………………………………………kg
Szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1 m2 wynosi 16 kg.
6. Uwagi i informacje dodatkowe
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................
(data i podpis wnioskodawcy/wnioskodawców)
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Załącznik
do „Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest
z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych
na terenie powiatu złotowskiego .

Wykaz dokumentów niezbędnych do przedłoŜenia razem z wnioskiem
o dofinansowanie usuwania azbestu.
1. Załączniki do wniosku wymagane dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami:
a. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
b. w zaleŜności od charakteru wykonywanych robót, zgłoszenie ich lub uzyskanie na nie pozwolenia na
budowę od Starosty Złotowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zmianami),
c. . informacja o wyrobach zawierających azbest wg. załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 8 poz. 31),
d. ocena stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest wg załącznika
do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089).
2. Załączniki do wniosku wymagane dla przedsiębiorców:
a. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
b. w zaleŜności od charakteru wykonywanych robót, zgłoszenie ich lub uzyskanie na nie pozwolenia na
budowę od Starosty Złotowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zmianami),
c. informacja o wyrobach zawierających azbest wg. załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 8 poz. 31),
d. ocena stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest wg załącznika
do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089),
e. kopia formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311),
f. sprawozdania finansowe za okres 3 lat obrotowych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311),
g. zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, jaką podmiot otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymywaniu
takiej pomocy w tym okresie.
3. Załączniki do wniosku wymagane dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie:
a. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
b. w zaleŜności od charakteru wykonywanych robót, zgłoszenie ich lub uzyskanie na nie pozwolenia na
budowę od Starosty Złotowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zmianami),
c. informacja o wyrobach zawierających azbest wg. załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 8 poz. 31),
d. ocena stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest wg załącznika
do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089),
e. kopia formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, stanowiący załącznik do rozporządzenia 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. nr 121 poz. 810),
f. zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w ciągu danego
roku podatkowego oraz 2 poprzedzających lat podatkowych lub pomocy de minimis w rybołówstwie
jakie otrzymał w okresie 3 lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymywaniu takiej pomocy
w tym okresie.
Przy zawarciu umowy o dofinansowanie wymagane będą dodatkowo dowód toŜsamości (do wglądu).
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