
Załącznik nr 3  

do Zarządzenia Nr 71/2022 

z dnia 9 maja 2022 r.          

                                   

                                                                                …………………………., dnia … ………...  

…………………………….. 

                 imię  i nazwisko 

…………………………….. 

               adres zamieszkania  

…………………………….. 

                 numer telefonu  

                                                           WÓJT GMINY DĘBOWIEC 

                                                           ul. Katowicka 6 

                                                          43-426 Dębowiec  

 

Wniosek 

o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających 

azbest 

 Zwracam się o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów, poniesionych  

w związku z usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest: 

1. Z budynku mieszkalnego/gospodarczego/luzem* na terenie nieruchomości położonej  

w …………………………………….. przy ulicy ………………………………………… 

pgr. ……………… 

 

2. Data zakończenia prac ……………………………………………………… 

3. Wysokość poniesionych kosztów …………………………………………... 

4. Waga ……………..kg 

5. Nr konta bankowego……………………………………………………….... 

 

Załączniki : 

1. Faktura VAT dokumentująca poniesione 100% kosztów. 

2. Oświadczenie wnioskodawcy o zakończeniu robót związanych z usuwaniem i 

unieszkodliwianiem azbestu. 

3. Oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości 

wykonania prac oraz o oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem 

właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zawierającego informację o łącznej 

powierzchni usuniętych wyrobów zawierających azbest i przetransportowanych na 

składowisko odpadów niebezpiecznych. 

4. Aktualne zaświadczenia bądź oświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca 

otrzymał w roku, którym ubiegał się o wypłatę dotacji w ciągu dwóch poprzedzających go 



lat – przypadku wnioskodawców, o których mowa w § 5 uchwały nr 169/XXIII/2016 Rady 

Gminy Dębowiec z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z 

usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 

5961) oraz uchwały nr 138/XVI/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 czerwca 2020 w 

sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXIII/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 15 listopada 

2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów 

zawierających azbest (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5031)                               

                                                                                             

 

………………………… 

(podpis) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


