
nr wniosku................................ 
/nadaje Urząd/ 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej w oparciu o zapisy uchwały nr XXXVII/514/2018 Rady Miasta 

Wisła z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze 

środków budżetu gminy Wisła zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy 

Wisła przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2018-2032. 

 
Proszę o udzielenie dotacji na: 

 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest* 

 Transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest* 

Z nieruchomości przy ul. ………………………………. w Wiśle                                  

(podać dokładny adres nieruchomości objętej wnioskiem). 

 
1.  Właściciel nieruchomości: 

1) Imię i Nazwisko ..................................................................................................... 

 Adres zameldowania: 

    ulica ............................................................... nr domu ........................................... 

    kod pocztowy ....................... miejscowość  ............................................................                

nr telefonu .......................................... 

    seria i nr dowodu osobistego.................................................................................... 

 PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ NIP** __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 Inwestor jest przedsiębiorcą: TAK / NIE* 

 

2) Imię i Nazwisko ..................................................................................................... 

 Adres zameldowania: 

    ulica ............................................................... nr domu ........................................... 

    kod pocztowy ....................... miejscowość  ............................................................                          

nr telefonu .......................................... 

    seria i nr dowodu osobistego.................................................................................... 

 PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ NIP** __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 Inwestor jest przedsiębiorcą: TAK / NIE* 

2.  Informacja o nieruchomości objętej wnioskiem: 

     ulica ............................................................ nr domu ............................................... 

nr ewidencyjny działki ................................................................... 

 Inwestor prowadzi działalność gospodarczą na terenie nieruchomości:  

   TAK / NIE* 

3.  Sposób użytkowania obiektu: 

 Mieszkalny* 

 Gospodarczy* 

 Inny* (podać jaki)……………………………………………………………….. 

       



4.  Dokładny opis stanu dotychczasowego: 

I Liczba obiektów objętych wnioskiem  

II Rodzaj materiałów zawierających azbest Powierzchnia 

(m2) 

Masa 

(Mg) 

1 Płyty eternitowe faliste   

2 Płyty eternitowe płaskie   

3 Okładziny ścian   

4 Elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń itp.   

5 Inne (podać jakie)   

6 RAZEM   

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem dofinansowania ze środków 

budżetu gminy Wisła zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wisła przy 

udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

w latach 2018-2032 i  zobowiązuję się do jego przestrzegania.   

Ponadto oświadczam: 

1. Jestem świadomy, że dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością określoną 

w w/w uchwale, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu środków na ten cel                          

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                           

w Katowicach. 

2. Ja,   niżej    podpisany działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 

926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Urząd Miejski w Wiśle w celach związanych z udzieleniem dotacji oraz jej 

rozliczeniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 

 
.............................................. dnia ...............................  

 
               ..................................... 

                                 Podpis inwestora 
*niewłaściwe skreślić 
** Dotyczy przedsiębiorców 
Załączniki: 

1. Aktualny na dzień składania wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub pisemne 
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. 
2. W przypadku współwłasności –zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji. 
3. Kolorowe zdjęcia obiektów, z których zdejmowany będzie azbest lub miejsc składowania wyrobów 
zawierających azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres. 
 
Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis (dotacji) ma obowiązek przedłożyć 
następujące dokumenty: 

1) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy 
de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór 
określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311z późn. zm.). 

3) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie lub oświadczenie                  
o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie w bieżącym roku podatkowym                      
i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy  w tym okresie. 

 


