Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 103/2018 Wójta Gminy Brenna z dnia
20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów
wniosków do Regulaminu udzielenia dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację
przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów
azbestowych z terenu Gminy Brenna

WNIOSEK O WYPŁACENIE DOTACJI DO KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM WYROBÓW
AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY BRENNA
……………………, dnia……………..
……………………………………………………………….......
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
(Nazwisko i imię dotowanego/dotowanych lub nazwa osoby prawnej,
przedsiębiorcy*)

…………………………………………...……….

Urząd Gminy Brenna
ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna

……………………………………………………
(Adres zamieszkania dotowanego/dotowanych; przedsiębiorcy*)

Na podstawie Umowy nr …....................................... z dnia ................................... zwracam się o
wypłacenie części kosztów, które zostały poniesione w związku z wykonaniem przedsięwzięcia
polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest:
1) Z obiektu budowlanego na terenie posesji położonej w ......................................................
przy ul. ........................................................................
2) Termin zakończenia prac objętych wnioskiem: ….....................................................................
3) Rzeczywista wysokość poniesionych kosztów: …....................................................................
Oświadczam, iż zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO) zostałem poinformowany przez pracownika
Urzędu Gminy Brenna o treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Pełna treść
klauzuli znajduje się w biurze załatwianej sprawy oraz na stronie www.bip.brenna.org.pl -> Ochrona danych
osobowych.

………………………………………..
……………………………………......
Podpis Dotowanego/Dotowanych
Załączniki:
1. Oryginał faktury VAT lub rachunku na demontaż, transport i utylizację materiałów azbestowych.
2. Potwierdzenie dokonania zapłaty, w przypadku gdy brak jest tej informacji na fakturze lub rachunku.
3. Oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,
zawierające dodatkowo informację o łącznej powierzchni materiałów zawierających azbest usuniętych z
obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko
4. Kopia karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.
5. Kopia zgłoszenia robót budowlanych.
6. Kolorowa fotografia obiektu z którego zdjęto materiały zawierające azbest.
* - niepotrzebne skreślić

Pouczenie:
Wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć w terminie do dnia 31 października, w roku w którym
zawarto umowę o udzielenie dotacji.

