W-11

WNIOSEK O DOTACJĘ
w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

Data rejestracji ...............................................
Wpisano do rejestru pod nr ............................
CZĘŚĆ I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:
1. Nazwa
Adres

telefon
fax
adres poczty elektronicznej, adres e-mail
2. Numery:
NIP:

REGON:

3. Osoba prowadząca sprawę:
Imię i nazwisko
nr telefonu:
adres poczty elektronicznej, adres e-mail
4. Rachunek bankowy Wnioskodawcy, na który należy przekazać dotację:
Numer konta bankowego

Nazwa banku

5. Czy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą

tak

nie

6. Wartość wskaźnika G dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o których mowa
w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U z
2018 r. poz. 1530 z póź. zm.) na rok 2018 wynosi:
0,00 zł
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CZĘŚĆ II. WNIOSEK
0,00 zł

1. Wnioskujemy o przyznanie dotacji na rok 2019 r. w kwocie:
słownie: zero złotych
2. Koszt całkowity zadania : 0,00 zł
słownie: zero złotych
0,00 zł

w tym koszt kwalifikowany zadania:
słownie: zero złotych

Koszt kwalifikowany zadania nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego,
wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

3. Oświadczenie o podatku VAT
Oświadczamy, że w przypadku niniejszego zadania podatek VAT stanowi koszt ponoszony na jego
realizację i nie przysługuje prawo jego odliczenia/odzyskania zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 z późn. zm.)
Oświadczamy, że w przypadku niniejszego zadania podatek VAT nie stanowi kosztu ponoszonego na
jego realizację i przysługuje prawo jego odliczenia/odzyskania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 z późn. zm.)

4. Plan finansowania zadaniaw zł:*
dotacja WFOŚiGW

0,00 zł

dotacja NFOŚiGW

0,00 zł

inne źródła finansowania/środki własne

0,00 zł

3

* Planowany montaż finansowy zadania musi być zgodny z warunkami określonymi w „Procedurze dofinansowania
przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie”

5. Dotacja zostanie przeznaczona na finansowanie zadania p.n.:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wybierz nazwę Gminy
6. Planowane terminy płatności:
III/IV kwartał*:

kwota

* lecz nie później niż do dnia 25.10.2020 r.
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0,00 zł

CZĘŚĆ III. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
2. Szczegółowy opis zadania ze wskazaniem lokalizacji – miejscowości i numery budynków,
posesji (opis zadania powinien być zgodny z zapisami gminnego programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest lub z zapisami programu związku międzygminnego,

2. Termin rozpoczęcia zadania:

12.mar.2020

3. Termin zakończenia zadania:

15.mar.2020

* lecz nie później niż do dnia 25.10.2020 r.

CZĘŚĆ IV. PRZEWIDYWANY EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY:
1. Planowana ilość materiałów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione wg źródła ich pochodzenia

Lp

Źródło pochodzenia odpadów

1

Pokrycia dachowe i inne elementy budowlane zawierające azbest planowane do demontażu
i unieszkodliwienia z obiektów należących do osób fizycznych oraz przedsiębiorców

2

Pokrycia dachowe i inne elementy budowlane zawierające azbest planowane do demontażu
i unieszkodliwienia z obiektów należących do jednostki samorządu terytorialnego

Ilość w
m2

Ilość w
Mg

Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych należących
do osób fizycznych oraz przedsiębiorców
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych należących
4
do jednostki samorządu terytorialnego
3

RAZEM

2. Sposób określenia planowanego efektu ekologicznego /podać zastosowane przeliczniki m2 na Mg/ wraz
z podstawą jego wyliczenia

Zaleca się, aby określając ilość odpadów zawierających azbest planowanych do unieszkodliwienia przyjąć, że
1m² płyt azbestowo-cementowych waży 0,015 Mg.
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CZĘŚĆ V. OŚWIADCZENIA (proszę zaznaczyć stosowne oświadczenia)

Oświadczam, że Gmina wywiązuje się:
- z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych
wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- ze świadczeń publicznoprawnych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- ze świadczeń publicznoprawnych na rzecz Urzędu Skarbowego,
- z zobowiązań w stosunku do Funduszu wynikających z wcześniej zawartych umów.
Oświadczam, że Gmina wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW;
Oświadczam, że na terenie Gminy przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest;
Oświadczam, że Gmina posiada Uchwałę Rady Gminy zatwierdzającą Gminny program usuwania
azbestu lub w przypadku gdy gmina nie posiada własnego programu a należy do związku gmin, który
posiada program – uchwałę zatwierdzającą Związkowy program usuwania azbestu oraz oświadczenie
wójta (dot. akceptacji Związkowego programu w części dot. gminy);
Oświadczam, że zadanie zgłoszone we wniosku jest zgodne z gminnym programem usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest lub przyjętym przez gminę programem związku międzygminnego,
którego gmina jest członkiem;
Oświadczam, że przy wyborze przedsięwzięć do dofinansowania Gmina weryfikowała stopień pilności
usunięcia i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest;
Oświadczam, że Gmina umieści ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;
Oświadczam, że Gmina dokona weryfikacji dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do
wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;
Świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie
fałszywych zeznań oświadczamy, że zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym. Wiarygodność podanych we wniosku danych stwierdzamy własnoręcznym podpisem.

....................................
/Miejscowość, data/

...............................................................................
(pieczęć firmowa i podpisy osób upoważnionych do zaciągania
zobowiązań majątkowych)
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Wykaz dokumentów do wniosku o dotację (W-11)
Do wniosku o dotację należy załączyć wymienione niżej dokumenty:
1. Harmonogram finansowo-rzeczowy (załącznik nr 1 do wniosku).
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