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*Brak opłaty skarbowej - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) 

Wypełnia Urząd Gminy Pawłowice: 

Nr sprawy  

Nr umowy  

Nr zaangażowania  

Wniosek 
o udzielenie dotacji w ramach projektu pn.:  

„Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowice” 
 

1. Dane wnioskodawcy/ów: 
(wniosek składają wszystkie osoby będące współwłaścicielami budynku/lokalu, w którym dokonana zostanie inwestycja) 

 

• Nazwisko: ……..…………………………………………………………….……….. Imię: ………………..…………….…………………….….....…… 

Nazwa wnioskodawcy: ……..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania/siedziby: 

Miejscowość: …………………………………………………..…………. Kod pocztowy: ………..…….……….... 

Ulica: …………………………..………………………………………………..…… Nr domu/lokalu: ……………………..……..……………….….. 

Nr PESEL/NIP:      

Tel. kontaktowy :  
Seria i nr dowodu osobistego:  
 

 

• Nazwisko: ……..…………………………………………………………….……….. Imię: ………………..…………….…………………….….....…… 

Nazwa wnioskodawcy: ……..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania/siedziby: 

Miejscowość: …………………………………………………..…………. Kod pocztowy: ………..…….……….... 

Ulica: …………………………..………………………………………………..…… Nr domu/lokalu: ……………………..……..……………….….. 

Nr PESEL/NIP:    

Tel. kontaktowy :  
Seria i nr dowodu osobistego:  
 

2. Adres nieruchomości, na której zostanie wykonana inwestycja objęta wnioskiem: 

Miejscowość: …………………………………………… Ulica: ……………….………………..………………. Nr domu/lokalu: ……………… 
 

3. Zakres prac objętych wnioskowaną dotacją: 

 demontaż, transport, utylizacja azbestu oraz zastąpienie materiałów azbestowych innymi, nieszkodliwymi 

materiałami 

 demontaż, transport i utylizacja azbestu 

 transport i utylizacja azbestu 
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4. Termin realizacji prac objętych dotacją: 

 Do 18 listopada 2022 r. 

 

5. Ilość (masa) posiadanych materiałów zawierających azbest ……………………………… ton 

 

6. Wysokość przewidywanych kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania*: ………………………… [zł] 

*kosztem kwalifikowanym jest 100% kwoty netto kosztów demontażu, przygotowania do transportu, transportu i utylizacji 

materiałów zawierających azbest oraz zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego w miejsce pokrycia z materiałów 

azbestowych, zgodnie z zakresem prac objętych wnioskiem (pkt 3 wniosku) 

 

7. Nr rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja: 

       
 
 

8. Oświadczam, że: 
1. nie posiadam zaległości finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec 

Gminy Pawłowice. 
2. znana jest mi treść Regulaminu naboru i rozpatrywania wniosków składanych o dotację w projekcie pn.:  

„Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowice” 
stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVII/294/2021 Rady Gminy Pawłowice z dnia 1 czerwca 2021 r. 

 
 

Pawłowice, dnia ………………..…… 2022 r.                    Podpis/y wnioskodawcy/ów: 

• ……………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………. 

 
Do wniosku należy dołączyć: 
1. Oświadczenie wnioskodawcy/ów o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, z której usuwane będą materiały zawierające azbest 

oraz o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości, której dotyczy wniosek 
2. Dokumenty potwierdzające formę prawną Wnioskodawcy (nie dotyczy osób fizycznych) 
 
W przypadku, gdy w nieruchomości, w której dokonywana będzie planowana inwestycja dotacja prowadzona jest działalność gospodarcza 
należy dodatkowo przedłożyć: 
1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie albo w rybołówstwie, jaką otrzymał w roku, 

w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie. 

2. Informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, zgodnie z formularzem 
stanowiącym załącznik do rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) lub zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik 
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810). 

 

W przypadku załączenia kserokopii, należy je opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznie podpisać. 
 
 
Objaśnienia: 
(1) Niepotrzebne skreślić 


