Załącznik do zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest

………………………………………………………

Ciechanów, dnia…………………………

imię i nazwisko ( nazwa ) wnioskodawcy

………………………………………………………
adres wnioskodawcy

………………………………………………………
numer telefonu

Wójt Gminy Ciechanów
ul. Fabryczna 8
06-400 Ciechanów

WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych
zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Ciechanów

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów
zawierających
azbest
z
nieruchomości
położonej
w
miejscowości
……………………………………………., nr ewidencyjny działki……………………………………….
Rodzaj płyt eternitowych…………………………………………………………………………………….
Ilość wyrobów:
1) budynek mieszkalny w ilości …………………..…. m2 pokrycia dachu,
2) budynek gospodarczy w ilości ………………….… m2 pokrycia dachu,
3) budynek……… …… w ilości ………………..…… m2 pokrycia dachu
Łącznie …………………m2 pokryć dachowych, lub ….………….…….ilości Mg wyrobów
zawierających azbest.
Określenie przybliżonego terminu robót ……………………………………………………………………
Oświadczam, że wyroby zawierające azbest pochodzą z budynków usytuowanych na nieruchomości, której
jestem: właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym1.
Uwaga ! Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku dołącza się oświadczenie
współwłaścicieli o wykonaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przez
wnioskodawcę.
Przyznane dofinansowanie proszę wpłacić na konto bankowe numer
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Załączniki:
1) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
2) kopia
− zgłoszenia prac budowlanych do Starostwa Powiatowego ( demontażu azbestu z pokrycia dachu )
− pozwolenia na budowę w przypadku rozbudowy.
3) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie zaświadczenie lub oświadczenie,
o każdym rodzaju pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc
oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych.,
4) informację na formularzu zawartym w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
( Dz. U. Nr 53, poz. 312 oraz Nr 254, poz. 1704 ) - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis lub na formularzu
zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 121, poz. 810 ) - w przypadku ubiegania
się o pomoc de minimis w rolnictwie.
………………………………………………….
( czytelny podpis wnioskodawcy )

1

właściwe podkreślić

