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Załącznik nr 2  

do uchwały  V/36/2015 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 4 marca 2015r 
 

 

 

Rydzyna, …………………………. 20…. r. 

………………………………………. 
imię i nazwisko 

 

............................................................. 
miejscowość, ulica, numer 

 

………………………………………. 
kod i miejscowość 

 

……………………………………… 
telefon kontaktowy 

 

……………………………………… 
nr dowodu osobistego 

 

……………………………………… 
wydanego przez 

 

……………………………………… 
nr PESEL 

 

……………………………………… 
nr NIP 

                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie 

                      ul. Rynek 1 

                                64 - 130 Rydzyna 

 

 

WNIOSEK 

 

         Na podstawie „Programu udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budŜetu 

Miasta i Gminy Rydzyna na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów 

powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta i 

gminy Rydzyna” przyjętego uchwałą nr V/36/2015Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 marca 2015 

roku proszę o dofinansowanie usunięcia odpadów zawierającego azbest, na nieruchomości: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
adres nieruchomości  

 

Oświadczam, Ŝe: 

1) Zapoznałem/am się i akceptuje treść w/w zasad 

2) Usunięcie odpadów  zawierających azbest odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem. 

3) Do tej pory nie korzystałem/am z dofinansowania Urzędu Miasta i Gminy na wymiany 

pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. 

4) Zobowiązuję się do zwrotu otrzymanego dofinansowania w przypadku, gdy będą zachodzić 

okoliczności wymienione w § 5 uchwały 

5) WyraŜam zgodę na kontrolę nieruchomości objętej dofinansowaniem. 

6) WyraŜam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu 

weryfikacji złoŜonego wniosku. 
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Do wniosku dołączam: 

a) kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości, 

b) oświadczenie o którym mowa w § 3 ust. 3 uchwały, 

c) kopię mapy lub szkicu sytuacyjnego z zaznaczeniem budynku objętego wymianą 

pokrycia dachowego lub elewacji 

d) kserokopia faktury VAT lub rachunku wraz z oryginałem (do wglądu) wystawionego 

przez przedsiębiorcę za utylizację odpadów zawierających azbest, legitymującego się 

decyzją wydaną przez właściwy organ na wykonywanie czynności związanych z 

utylizacją azbestu 

e) kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o 

prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z 

zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. 

z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.), zawierającego dodatkowo informacje o łącznej 

powierzchni lub masie płyt zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i 

przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał oświadczenia wraz z kartą 

przekazania odpadu do wglądu), 

 

 

 

 

 

                                                                                          ……………………………….. 
                                                                                                         podpis wnioskodawcy 


