RGOŚK.3153.…………2019
GMINA KORONOWO
PLAC ZWYCIĘSTWA 1
86-010 KORONOWO

WNIOSEK
W związku z ubieganiem się Gminy Koronowo w roku 2019 o dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń, przy udziale środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Demontaż, zbieranie,
transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo”,
proszę o ujęcie w planowanym przedsięwzięciu wnioskowanego przeze mnie obiektu, znajdującego się na
nieruchomości, położonej przy ul. …………………..………………………………………., w miejscowości
…………………………………...….., na działce o nr ewid …………….…., obręb…………………………..,
…………………………………………………………………………………………………………………...
I.
Dane wnioskodawcy/(-ów) (uzupełnić lub zaznaczyć właściwe:) :
1. Imię, nazwisko (imiona, nazwiska)/nazwa podmiotu:
…………………………………….….………..……...………….…...………… ……………………………………….
numer telefonu, faksu i/lub adres e-mail*)

2.

Dokładny adres zamieszkania /siedziby:

.................................................... .........… / ……… …………………………. _ _ - _ _ _ .….….……...………...
ulica

nr budynku /nr lokalu

miejscowość

kod pocztowy

poczta

3. Adres korespondencyjny:
.................................................... .........… / ……… …………………………. _ _ - _ _ _ .….….……...………...
ulica

4.

nr budynku /nr lokalu

miejscowość

kod pocztowy

poczta

Dane identyfikacyjne:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PESEL **)

_ _ _ -_ _ _ -_ _ -_ _
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)***)

……..…………………..…
Seria i numer dowodu osobistego

5. Forma prawna właściciela obiektu, którego dotyczy wniosek:

o osoba fizyczna,
o osoba prawna,
o jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną,

o jednostka samorządu terytorialnego.
II.

Dane obiektu

1. Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego, budynek użyteczności
publicznej, budynek rekreacji indywidualnej (w tym altany), budynek gospodarczy, budynek inwentarski,
garaż, wiata, ogrodzenie, obiekt małej architektury, tj. ……………………………………………………,
inny:…………...………………………………………………………………………………………..……
2. Rodzaj wyrobu zawierającego azbest :……………………………………………………………………….
3. Sposób wykorzystania wyrobu: pokrycie dachowe, elewacja, osłona balkonowa, inne:
……………………………………………………………………………………………………..…………
4. Ilość wyrobów przeznaczonych do utylizacji ok:.…….……m2, wymiary płyty:…………………….
5. Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania w/w nieruchomością, dla której prowadzona jest księga
wieczysta BY1B/........................................./........., wynikające z tytułu ……………………….……………

……………………………………………………………………………………………...………………
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, inny - wskazać jaki)

6. Oświadczam, że deklaruję realizację zadania, polegającego na (zaznaczyć odpowiednie):

o

o

demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi, przy
dofinansowaniu w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi, przy dofinansowaniu w formie
dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7. Oświadczam, że zabezpieczenie połaci dachowej przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi po
demontażu eternitu oraz nowe pokrycie dachowe wykonam we własnym zakresie i na własny koszt 1)
III.

Pozostałe oświadczenia wnioskodawcy/(-ów):

1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli przez przedstawicieli Gminy Koronowo oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nieruchomości
wskazanej we wniosku, przez rozpoczęciem inwestycji, jak i na każdym etapie realizacji, również po
jej zakończeniu, celem weryfikacji przedstawionych danych oraz oceny stopnia zaawansowania
podjętych prac.

2. Oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
3. Oświadczam, że zapoznałam/(-em) się i przyjmuję do wiadomości warunkami dofinansowania przez
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedsięwzięć
związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2019.

4. Jestem świadom/(-a), że w związku z realizacją inwestycji, poniosę - nie podlegające innym
refundacjom - nakłady finansowe (wkład własny), w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych
netto, przy maksymalnym dopuszczalnym progu dofinansowania dla jednego podmiotu w wysokości
10.000 zł oraz jednostkowym koszcie dofinansowania do 800,00 zł/ tonę odpadów zawierających
azbest w przypadku demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych oraz do 500,00
zł /tonę, w przypadku transportu i unieszkodliwiania wyrobów. Koszty kwalifikowane są kosztami
niezbędnymi do osiągniecia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania,
transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

5. Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub
stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego
okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, wynikająca z art. 297 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny.

6. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych zawartych w niniejszym wniosku
o udzielenie dotacji jest Gmina Koronowo, z siedzibą przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym
do rozpatrzenia niniejszego wniosku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie moich danych
osobowych w zakresie:

imienia i nazwiska oraz adresu nieruchomości zgłoszonej do realizacji usług związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń, celem rozliczenia dotacji na przedmiotowe zadanie, a
także imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu nieruchomości zgłoszonej do zadania - wykonawcy
prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, jaki zostanie wyłoniony przez Gminę
Koronowo – w celu umożliwienia realizacji usługi.

…………………………………….

………………………………………………

miejscowość, data

podpis/(-y) wnioskodawcy/(-ów)

Objaśnienia:
*)
**)
***)
1)

dane dobrowolne,
wypełniają osoby fizyczne,
wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą lub działalność w rolnictwie.
dotyczy zadania polegającego m.in. na demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
I. STATUS FORMALNO-PRAWNY NIERUCHOMOŚCI.

o
o

Pisemna zgoda na wykonanie inwestycji.
Inne:………….……..……….…………………..………..……..…………………..……………………...
…...…..………………..………………..………….……..…….…………………………………………..

II. POMOC PUBLICZNA.

o
o
o
o

Wszystkie zaświadczenia, decyzje i in. dokumenty o przyznaniu pomocy de minimis albo pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat
poprzedzających lub oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy we wskazanym okresie – dotyczy
rolników i przedsiębiorców.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis określony w załączniku
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. z 2010, nr 53, poz. 311 ze zm.) - dotyczy
przedsiębiorców.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, określony w załączniku 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. z 2010 r., Nr 121, poz. 810) – dotyczy rolników.
Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź działalności w rolnictwie.

III. UZGODNIENIA Z WŁAŚCIWYM ORGANEM ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANYM,
(wybrać i podkreślić właściwe):

o
o
o
o
o

1) Decyzja o pozwoleniu na budowę; 2) Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę.
Dokonane zgłoszenie: 1) budowy obiektów budowlanych; 2) wykonania robót budowlanych; 3) zgłoszenie
dokonania rozbiórki obiektu budowlanego - niewymagających pozwolenia na budowę.
Dokumentacja projektowa.
Oświadczenie wnioskodawcy dot. konstrukcji dachowej.
…....……………………………………………………………………………..……………………………

IV. POZOSTAŁE DOKUMENTY:

o
o
o

Informacja o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13
grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 Nr 8 poz. 31).
…………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………….
miejscowość, data

Adnotacje urzędowe:

………………………………………………
podpis/(-y) wnioskodawcy/(-ów)

