GMINA Z A K R Z E W O
ul. LeSna 1

87-707 Zakrzewo

Zakrzewo, 27.01.2017 r.

OGLOSZENIE
o wst^pnym naborze wnioskow o udzielenie dotacji na usuniecie odpadow
zawieraj^cych azbest z nieruchomosci znajduj^cych si? na terenie Gminy Zakrzewo

Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oglosil
konkursowy tryb naboru wnioskow o dofinansowanie przedsiewziec zgodnych z gminnymi
programami usuwania azbestu i wyrobow zawierajqcych azbest na terenie wojewodztwa
kujawsko-pomorskiego, w ramach ktorego Gmina Zakrzewo ma mozliwosc ubiegania si?
0 srodki finansowe na usuwanie wyrobow azbestowych z terenu nieruchomosci znajdujacych
si? na jej obszarze.

W zwia_zku z powyzszym Gmina Zakrzewo planuje wystapic o dofinansowanie zadania
pod

nazwa,

„Unieszkodliwienie

wyrobow

zawierajacych

azbest

z

terenu

Gminy

Zakrzewo - 1 nabor" w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkancow i przedsiebiorcow,
ktorzy posiadaja na swojej posesji wyroby zawieraj^ce azbest i sa. uj?ci w dokumentacji
inwentaryzacyjnej Gminy Zakrzewo. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na ktore
mozna uzyskac dofinansowanie sa. koszty dotycza.ce prac: demontazu, transportu, zbierania
1 unieszkodliwiania odpadow zawierajacych azbest. Kwota dofinansowania zadania moze
stanowic do 70% calosci tych kosztow ze srodkow WFOSiGW w Toruniu.

Wydatki zwiazane z zakupem i montazem nowych pokryc leza po stronie wlasciciela
nieruchomosci. W przypadku wniosku zlozonego przez przedsi?biorce, koniecznym jest
zalaczenie stosownej informacji na temat otrzymanej, badz nie, pomocy publicznej.

W zwi^zku z powyzszym oglaszam wst^pny nabor wnioskow o udzielenie dotacji
na zadanie polegajqce na unieszkodliwieniu wyrobow zawierajacych azbest z terenu
Gminy Zakrzewo.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania zwiazane z usuwaniem wyrobow azbestowych
nalezy skladac w terminie do 15.02.2017 r. w Urz?dzie Gminy w Zakrzewie, ul. Lesna 1,
87-707 Zakrzewo, pokoj nr 8 na formularzu wniosku (wraz zalacznikami), ktory mozna
pobrac w Urzedzie Gminy w Zakrzewie, pokoj nr 13 lub ze strony

internetowej:

www.bip.zakrzewo.com.pl - zakladka: Program Usuwania Azbestu.

Podmiot ubiegajacy sie o dotacje sklada jeden egzemplarz papierowej wersji deklaracji
o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi zalacznikami. W przypadku kserokopii dokumentow
stanowiacych zalaczniki do wniosku, wymagane jest oswiadczenie wnioskodawcy, ze kopie
te sa. zgodne z oryginalem.

Wnioski zlozone po uplywie w/w terminu nie podlegaja^ procedurze oceny i b?da.
zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja bedzie udzielana w formie bezgotowkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac
polegaja^cych

na

demontazu,

zbieraniu,

transporcie

i

unieszkodliwianiu wyrobow

zawierajacych azbest. Koszt ponoszony przez wlasciciela (30% calosci) bedzie rozliczony po
usunieciu azbestu na podstawie wystawionej przez Gmin? Zakrzewo noty obciazeniowej.
Planowany termin demontazu i zbierania odpadow zawierajacych azbest - lato 2017 roku.

UWAGA!

Program realizowany bedzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Zakrzewo
o dofinansowanie

zadania z zakresu usuwania wyrobow zawierajacych azbest przez

Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W przypadku,
gdy wniosek Gminy Zakrzewo nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie bedzie
realizowane.
Dodatkowe informacje mozna uzyskac w siedzibie Urz?du Gminy w Zakrzewie - pokoj
nr 13 lub pod numerem tel. 54 2720942.

