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Zalacznik nr 1 do Regulaminu

nr ewidencyjny w Wydziale OS

Wniosek
o udzielenie dofinansowania
ze srodków Funduszu na pomoc przy usuwaniu
wyrobów zawierajacych azbest

1. Wnioskodawca

""""""""""""""""""""""""""".................

...........................................................................................................................................
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

,........

2. Adres wnioskodawcy......................................................................................................
Kod pocztowy

Miejscowosc..........................................................

Gmina

Telefon

3. Szczególowy

opis

przedsiewziecia

Faks......................

(dokladne

okreslenie

nieruchomosci

z podaniem numeru dzialki, zakres prac objetych wnioskiem)..................................
"""""""""""""""""""""""""""...............................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
,

,

,....

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

4. Planowany okres realizacji przedsiewziecia.................................................................

.
.

termin rozpoczecia prac.....................................................................................
termin zakonczenia prac....................................................................................

5. Calkowity koszt przedsiewziecia:

.

ilosc

wyrobów

unieszkodliwienia

azbestowych

do

przewidywanych

demontazu

i/lub

[powierzchnia (m2), masa (kg)]

.

ogólny koszt demontazu wyrobów azbestowych w zlotych............................

.

koszt

demontazu

jednostkowy

wyrobów

zawierajacych

azbest

w zlotych/metr.....................................................................................................

.

koszt unieszkodliwienia

wyrobów

(zdeponowania ich

azbestowych

na skladowisku) w zlotych..................................................................................

.

ogólny koszt przedsiewziecia

w zlotych.............................

6. Wnioskowana kwota dotacji z Funduszu w zlotych....................................................
7. Zródla finansowania przedsiewziecia

.

srodki wlasne w zlotych...................................................

...............

.

wnioskowana kwota dotacji w zlotych...........................

..

.

lacznie w zlotych..................................................................................................

%

.............

%

8. Uwagi i informacje dodatkowe......................................................................................
""""""""""""""""""""""""""".....................................................................................
,

""""""""""""""'"

...........................................................................................................................................
,.....................
,

,.........

,............................................................................................

9. Uwagi gminy przyjmujacej wniosek.............................................................................
,

"""""""""""""""""'"

,.......
,

,

,

"""""""""""""""""'"

,"""""""""""""""""'"

Data i podpis wnioskodawcy

'....................................

Zalacznik nr 2 do Regulaminu

Umowa dofmansowania
na pomoc w likwidacji wyrobów zawierajacych azbest

Zawarta w Poznaniu, w dniu

2006 roku, pomiedzy Powiatem

Poznanskim z siedziba w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, reprezentowanym przez Zarzad,
w imieniu którego dzialaja:

Starosta- Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Lubinski,
zwanym dalej "Powiatem"
a.....................................................................................................................................................
""""""""""""""""""""'"

zamieszkalym w ...........................................................................................................................
""""""""""""""""""""'"

""""""""""""""""""""""""""".................................................................................................

numer identyfikacji podatkowej NIP...........................................................................................
zwanym dalej "Wnioskodawca".

§1
Przyznanie dofinansowania ze wspólnego Funduszu z udzialem Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Powiatowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, nastepuje na mocy
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627, z
póznozmianami) oraz w oparciu o postanowienia zawarte w Regulaminie udzielania pomocy
finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierajacych azbest, na wniosek
z dnia

, w kwocie

(slownie........................................................
), na dofinansowanie realizacji

zadania pn. """""""""""""""""""",...........................................................................................

""""""""""""""""""""""""""".................................................................................................
,......................................................................................................
,..."""""""""""""""""""""""""""...........................................

§2

1. Wnioskodawca zobowiazuje sie przeznaczyc srodki finansowe na realizacje zadania,
o którym mowa w §1, a którego calkowity koszt wynosi....................................
(slownie

,

)

i wykonac zadanie w terminie do dnia .............................................................................

2. Przebieg

realizacji

z dnia

zadania

okresla

harmonogram

finansowo-rzeczowy

, potwierdzony podpisem Wnioskodawcy, stanowiacy

zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wnioskodawca zobowiazuje sie do terminowej realizacji zadania i przedstawienia
Dotujacemu po zakonczeniu zadania dokumentu potwierdzajacego jego wykonanie
i odbiór (protokolu ostatecznego odbioru zadania) do dnia

:..............................

4. Jezeli Wnioskodawca nie dostarczy do Powiatu dokumentu o którym mowa w ustepie
poprzednim w ciagu 30 dni od uplywu terminu w nim podanego, umowa moze byc
wypowiedziana.

§3

1. Strony ustalaja, ze przekazanie przez Powiat wykonawcy prac srodków finansowych
w

kwocie

nastapi do dnia

(slownie

)

2006 r.

2. Wyplata dofinansowania nastapi na rachunek bankowy wykonawcy, na podstawie
przedlozonego przez wykonawce rozliczenia wykonanych

prac zwiazanych

z realizacja zadania, udokumentowanego fakturami za ich wykonanie.
3. W przypadku przedlozenia nieprawidlowo sporzadzonych dokumentów, Powiat
zawiadomi pisemnie Wnioskodawce w ciagu 10 dni od otrzymania dokumentów
o wystepujacych w nich nieprawidlowosciach.
Skutki wstrzymania wyplaty srodków ponosi Wnioskodawca.
Strony ustalaja, ze kwota dofinansowania zostanie przekazana na rachunek bankowy
wykonawcy zadania w terminie wynikajacym z umowy.

§4

1. Urnowa dofinansowania moze zostac wypowiedziana w razie niezachowanie jej
warunków w przypadku:
a) nieprzystapienia przez Wnioskodawce do realizacji zadania na które przyznane
zostalo dofinansowanie lub odstapienia od jego wykonywania;
b) nie osiagniecia planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego;
c) niezakonczenia zadania w terminie, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w §2 ust. 1 urnowy.

§5

Powiat ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji.
Wnioskodawca zapewni przedstawicielom Powiatu mozliwosc kontroli realizacji zadania na
które udzielono dofinansowania, na kazdym etapie tej realizacji.

§6

Dopuszcza sie mozliwosc renegocjacji warunków urnowy w razie wystapienia okolicznosci
zmieniajacych warunki wykonania dofinansowanego zadania, a które nie byly znane stronom
w momencie podpisywania niniejszej urnowy i na które strony przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie mialy wplywu.

§7

Urnowa dofinansowania wygasa z chwila calkowitego wykonania zadania i zatwierdzenia
przez Powiat rozliczenia dotacji oraz przedstawieniu dokumentów o których mowa w §3.

~',

,

~

Strony zobowiazuja sie do wzajemnego informowania
danych

I~

adresowych

i innych okolicznosciach

sie w formie pisemnej o zmianach

mogacych

miec wplyw na prawidlowe

wykonanie obowiazków wynikajacych z umowy.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego.

§lO

Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11

Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, stanowiacych
dowód j ej zawarcia.

Wnioskodawca

"

/~,

Przedstawiciele Powiatu

.

.. . . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . . . .. . ".' . ..

