
Ornontowice, dnia.............................

Imię i nazwisko ........................................................................................

Adres zamieszkania .......................................................................................

Adres inwestycji .......................................................................................

(jeżeli jest inny niż zamieszkania)  

Nr telefonu .......................................................................................

Nr PESEL ......................................................................................

Nr NIP lub REGON ......................................................................................

Nr konta bankowego ......................................................................................

WÓJT  GMINY  ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice

W N I O S E K
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji dotyczącej

usunięcia odpadów azbestowych z nieruchomości

Po zapoznaniu się z Zasadami udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji,przyjętymi
Uchwałą Rady Gminy Nr XV/116/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 7506 z dnia
23 grudnia 2015 r.), zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji do:

1. usunięcia odpadów azbestowych z nieruchomości polegającego na (właściwe zaznaczyć): 

a) demontażu b) transporcie      c) składowaniu odpadów azbestowych

2. liczba i rodzaj budynków (mieszkalny, gospodarczy, inny) objętych wnioskiem …..............................................

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

3. miejsce występowania azbestu – dach, elewacja, inne   …...................................................................................................

4. rodzaj materiału (płyty faliste, płyty płaskie, inne)  …...…..................................................................................................

5. ilość odpadów [tony lub m2]  …............................................................................................................................................

6. firma usuwającą materiały azbestowe (nazwa, adres)  ….....................................................................................................

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

7. miejsce składowania odpadu (adres składowiska)  …..........................................................................................................

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

Oświadczam/-my, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że:

1. jestem płatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice,

2. posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, objętą księgą wieczystą nr …................................................................

3. nie zalegam wobec Gminy z opłatami za wodę, ścieki (w przypadku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej)* oraz opłatami

za odbiór odpadów komunalnych.

*Niepotrzebne skreślić
................................................................

podpis wnioskodawcy

W załączeniu przekładam następujące dokumenty:

1. Odpis z Księgi Wieczystej lub Wypis z Rejestru Gruntów lub prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku,
względnie po 01-09-2008 r. postanowienie w formie Aktu notarialnego (okres od wystawienia tych dokumentów do dnia ich
złożenia wraz z wnioskiem nie może być dłuższy niż 12 miesięcy) – nie dotyczy osób będących podatnikami podatku
od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice.

2. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości – nie dotyczy jeżeli wniosek składa właściciel nieruchomości.
3. Pisemna zgoda współwłaścicieli budynku (ponad 50%) – w przypadku, gdy tytuł prawny do budynku posiada kilka osób.
4. Faktury, rachunki, bądź inne dokumenty wystawione na wnioskodawcę wskazujące koszt wykonania prac idokonanie zapłaty oraz

kartę przekazania odpadu na składowisko.
5. W wymaganych prawem przypadkach kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do organu

administracji architektoniczno-budowlanej (starosty) lub stosownej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanych
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

6. Oświadczenie dotowanego o zdemontowaniu odpadów we własnym zakresie, w przypadku demontażu odpadów przed dniem
27 kwietnia 2011 r. (ustanowienia Zasad dotacji do usuwania azbestu).


