Rypin, dnia…………………

................................................................................
imię i nazwisko/nazwa
................................................................................
Ulica, nr domu, nr lokalu
................................................................................
kod pocztowy , miejscowość
................................................................................
nr telefonu kontaktowego

Urząd Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

WNIOSEK
o dofinansowanie, w roku 2018 przedsięwzięcia w zakresie odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania
odpadów zawierających azbest z terenu miasta Rypin realizowanego przy udziale środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
1. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie:
1)................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy

2)................................................................................................................................................................
Adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby

3)................................................................................................................................................................
Charakter posiadania nieruchomością o której mowa w ust. 2 wniosku
(właściciel / współwłaściciel / wieczysty użytkownik / dzierżawca / inny – jaki)

4)................................................................................................................................................................
PESEL / Numer dowodu osobistego/ NIP/ REGON (jedno z wymienionych)

2. Określenie zadania będącego przedmiotem dotacji:
Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest:
1)................................................................................................................................................................
Rodzaj wyrobów zawierających azbest (płyta falista / płyta karo / materiały izolacyjne / inne)

2)................................................................................................................................................................
Adres budynku z którego zostanie dokonany/dokonano demontaż/-u materiałów zawierających azbest

3)................................................................................................................................................................
Nr ewidencyjny ww. nieruchomości

4)................................................................................................................................................................
Rodzaj budynku (mieszkalny / gospodarczy / produkcyjny / handlowy / inny)

5)................................................................................................................................................................
Adres miejsca lokalizacji odpadów

6)................................................................................................................................................................
2

Ilość odpadów zawierających azbest (m )

7)................................................................................................................................................................
Sposób przygotowania odpadów do odbioru (ułożone na paletach / ułożone na gruncie / luzem)

8)………………………………………………………………………………………………………………….....
Termin przygotowania odpadów do odbioru (planowany termin demontażu / gotowe do odbioru)
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3. Oświadczam/-y, iż:*
a) odpady zawierające azbest
zostały
zostaną
wytworzone na terenie miasta Rypin i
zostały
zostaną
zdemontowane przez uprawniony podmiot z zachowaniem właściwych przepisów
technicznych i sanitarnych;
b) zobowiązuję się umożliwić odbiór odpadów zawierających azbest przez firmę wskazaną
przez dotującego w ustalonym terminie;
c) zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, oraz
rozliczenia udzielonej dotacji;
d) zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów niezbędnych do realizacji zadania;
e) wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w trakcie rozpatrywania wniosku i realizacji
zadania;
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z
prowadzonym postępowaniem o udzielenie i rozliczenie dofinansowania odbioru, transportu i
unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu miasta Rypin ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
g) przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy do
kierowania roszczeń o przyznanie dotacji;
h) obiekt / obiekty na których zlokalizowany jest / był azbest
- są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o
pomocy publicznej,
- nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów
o pomocy publicznej1
a udzielane wsparcie
- stanowi
- nie stanowi
pomoc/-y de minimis2.
i) udzielona mi pomoc publiczna w latach 2016, 2017 i 2018 wynosiła…………………… zł.3

…………………………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

1

Przez działalność gospodarczą rozumie się wszelką działalność w zakresie oferowania towarów i usług na
rynku, tj. działalność produkcyjną, dystrybucyjną i usługową (w tym działalność wytwórczą w rolnictwie i
rybołówstwie).
2
W przypadku wskazania, że udzielana pomoc stanowiła będzie pomoc publiczną należy do wniosku dołączyć:
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407
2013 (przedsiębiorcy) lub
- Informację o otrzymanej pomocy publicznej (rolnicy).
3
Dotyczy jedynie podmiotów, które wskazały, że azbest pochodzi z budynków związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą a wsparcie finansowe stanowi pomoc de minimis.
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* zaznaczyć właściwe

