
ZARZ4DZENIE Nr 19/2012

Wqjta Gminy No we Ostrowy

z dnia 12 kwietnia 2012r.

w sprawie wykonania uchwaly Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie zasad i
trybu postejpowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacje zadania
zwiajzanego z usuwaniem azbestu i wyrobow zawierajajcych azbest na terenie
gminy Nowe Ostrowy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 1 16,
poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.
1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1 1 1 1, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 40, poz. 230, Nr
106, poz. 675; z 201 Ir. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr
149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w wykonaniu uchwaly Nr X/61/1 1 Rady
Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 sierpnia 201 Ir. w sprawie zasad i trybu
postejDOwania przy udzielaniu dotacji celowej z budzetu gminy na realizacj^
zadania zwia^zanego z usuwaniem azbestu i wyrobow zawierajajcych azbest na
terenie gminy Nowe Ostrowy (Dz.Urz. Woj. Lodz z 201 Ir.Nr 291, poz. 2969 z
07 pazdziernika 201 Ir.) zarzajdza sie_. , co nastejnije:

§ 1. Przyjmuje si§ do stosowania zasady i tryb postejpowania przy udzielaniu
dotacji celowej z budzetu gminy na realizacj^ zadania zwia^zanego z usuwaniem
azbestu i wyrobow zawierajajcych azbest na terenie gminy Nowe Ostrowy,
okreslone w uchwale Rady Gminy Nowe Ostrowy , o ktorej mowa wyzej.

§ 2. Okresla si§ wzor wniosku o udzielenie dotacji celowej z budzetu gminy na
realizacje zadania zwia^zanego z usuwaniem azbestu i wyrobow zawierajajcych
azbest z nieruchomosci znajdujajcych si$ na terenie gminy Nowe Ostrowy w
brzmieniu jak w zalajczniku do niniejszego zarzajdzenia.

§ 3 . Zarzajdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania



Zatajcznik do Zarza^dzenia
Nr 19/2012 Wqjta Gminy Nowe
Ostrowy z dnia 12 kwietnia 2012r.

(miejscowosc, data)

Wojt Gminy Nowe Ostrowy

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej z budzetu gminy na reali/acjc zadania zwiajzanego z
usuwaniem azbestu i wyrobow zawieraj^cych azbest z nieruchomosci /najdu jijcych si£
na terenie gminy Nowe Ostrowy

CZESC A - wypehiia Wnioskodawca

1. Dane Wnioskodawcy/6w i adres realizacji zadania:
1) Imi? i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy/6w*

2) Adres zamieszkania bajdz siedziba

3) Telefon kontaktowy

4) Nazwa banku i numer konta
«

5) Seria i nr dowodu
osobistego

6) Wydany przez

7) PESEL

8) Dokladny adres nieruchomosci obj^tej usuwaniem azbestu(nr posesji, obr^b
ewidencyjny, nr dzialki ewidencyjnej):

2. Opis realizacji zadania:
1) Miejsce, z ktorego usuwany b^dzie azbest (dom, budynek gospodarczy, garaz,

inne*), jakie

2) Rodzaj powierzchni (pokrycie dachowe, elewacja, inne*), jakie



3) Rodzaj wyrobow zawierajajcych azbest (plyty faliste azbestowo - cementowe dla
budownictwa/ plyty azbestowo - cementowe plaskie stosowane w budownictwie/
inne*)jakie

Oraz ich powierzchnia podana w
m2.

3. Zakres zadan zwia_zanych z usuwaniem azbestu i wyrobow zawieraja_cych azbest
z nieruchomosci:
1) Demontaz pokrycia lub innych wyrobow zawieraj^cych azbest* ,
2) Transport odpadow do miejsca unieszkodliwiania
3) Unieszkodliwienie poprzez sktadowanie odpadow niebezpiecznych na uprawnionym

sktadowisku, utylizacja azbestu przez uprawniony zakfad.

4. Planowany catkowity koszt realizacji zadan zwiqzanych z usuwaniem azbestu i wyrobow
zawierajqcych azbest z nieruchomosci w PLN:

zt.
5. Planowany termin realizacji zadan:

1) Data rozpocz^cia
2) Data zakoriczenia(najp6zniej do 31pazdziernika)

6. Petna nazwa i adres wykonawcy zadan

7. Oswiadczam/y* ze:
i

1) Zapoznatem/am/lismy* sie, z tresciq uchwaty Nr X/61/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy z
dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu post^powania przy udzielaniu dotacji
celowej z budzetu gminy na realizacj^ zadania zwiqzanego z usuwaniem azbestu i
wyrobow zawierajqcych azbest na terenie gminy Nowe Ostrowy,

2) Zadania zwiqzane z usuwaniem azbestu i wyrobow zawierajqcych azbest zostan$
wykonane przez przedsie^biorce. (wyspecjalizowana firme.) posiadajqcego przewidziane
przepisami prawa stosowne uprawnienia,

3) Nie zalegam z podatkami i optatami na rzecz Gminy Nowe Ostrowy,
4) Wyrazam zgod^ na przeprowadzenie kontroli faktycznego wykonania inwestycji,
5) Wyrazam zgodQ na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu

weryfikacji'iZtozonego wniosku.

(czytelny podpis Wnioskodawcy/ow5

*Niepotrzebne skreslic

Wvmagane za^czniki:



Cze.sc B- wypetnia Urzgd Gminy Nowe Ostrowy

Niniejszy wniosek ztozony zostat przez

Wniosek spetnia/nie spetnia* wymagania okreslone w Zarzqdzeniu Nr 19/2012 Wojta Gminy
Nowe Ostrowy z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie wykonania uchwaty Rady Gminy Nowe
Ostrowy w sprawie zasad i trybu post^powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj^
zadania zwigzanego z usuwaniem azbestu i wyrobow zawierajqcych azbest na terenie gminy
Nowe Ostrowy. Cel wniosku jest zgodny z uchwaty Nr X/61/11 rady Gminy Nowe Ostrowy z
dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu post^powania przy udzielaniu dotacji celowej
z budzetu gminy na realizacj^ zadania zwiqzanego z usuwaniem azbestu i wyrobow
zawierajqcych azbest na terenie gminy Nowe Ostrowy (Dz.Urz. Woj. todzk. z 2011r. Nr 291,
poz. 2969 z dnia 07 pazdziernika 2011r.)
Wniosek kwalifikuje si^/nie kwalifikuje si.^* do udzielenia dotacji celowej na wymienione w
nim zadanie.

Uwagi:

(data i podpis)

Zatwierdzam:

Niepotrzebne skreslic


