Załącznik do „Regulamin udzielania dotacji celowej z
budżetu
Gminy
Tomaszów
Mazowiecki
na
dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z
demontażem wyrobów zawierających azbest z terenu
nieruchomości położonych na terenie Gminy
Tomaszów Mazowiecki”

Tomaszów Mazowiecki, ……….……………………
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
I.
Dane dotyczące wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko/nazwa:
………………………………………………………........................................................................…………..……………………..…..
2. Adres zamieszkania/siedziba (telefon kontaktowy):
...........................................................................................................................................................................................................
II.

Wnioskuję o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
związanych z demontażem wyrobów azbestowych.
1. Adres nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe:
……………………………………………...................................................................……………………………………………
2. Tytuł prawny do nieruchomości (lub oświadczenia o jego braku):
………………………………………………………….....................................................................…………………………………..
(własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem)

3. Ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione:
l.p.

Źródło
pochodzenia
wyrobów
zawierających
azbest

1.

Wyroby
azbestowe z
demontażu
pokrycia
budynków,
okładzin ścian
lub inne

Rodzaj i ilość budynków z
których będzie usuwany
azbest
(np. mieszkalny,
gospodarczy)

…………………................…..………
…………………………………………

Rodzaj wyrobów
zawierających azbest

Ilość w m2

Płyty eternitowe faliste
Płyty eternitowe płaskie
Okładziny ścian
Inne (wymienić)

……………........................................

III. Planowany termin realizacji zadania: ………..................................................
IV. Załącznik do wniosku:
a. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (lub oświadczenia o jego braku), z tym
że w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, przesłanka posiadania tytułu prawnego jest
spełniona poprzez posiadanie tytułu własności przez każdego z członków wspólnoty w
odniesieniu do lokalu wchodzącego w skład określonej nieruchomości, przy czym w przypadku
nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę
pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w
imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Tomaszów
Mazowiecki, zaś w przypadku przedsiębiorcy dokument wykazujący prawidłową reprezentację
przez wnioskodawcę,
b. kolorowe zdjęcia obiektu, z którego usuwane będą wyroby zawierające azbest wraz z opisem
zawierającym dokładny adres (dopuszcza się zarówno wersję elektroniczną na elektronicznych
nośnikach danych jak i wersję papierową).
…………...................……………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

