
URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ
ul. Żwirki i Wigury 16

42-470 Siewierz
REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

WNIOSEK
o wypłatę dotacji celowej osobom fizycznym na zadanie likwidacji pokryć dachowych

i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Siewierz

UWAGA. Pola jasne wypełnia Wnioskodawca.

1. Dane Wnioskodawcy

a) Dane osobowe

Imię Nazwisko

Pesel Numer telefonu

b) Adres zamieszkania

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr domu Nr lokalu

c) Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie, gdy jest inny niż wskazany w pkt 1 b)

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr domu Nr lokalu

2. Adres inwestycji

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr domu

Nr lokalu/lokali Nr 
działki

Nr KW

3. Numer umowy o  dotację celową na zadanie likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji 
zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Siewierz 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu zawierającego azbest:

5. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia

Na podstawie  Uchwały  Nr  III/23/2018  Rady  Miejskiej  w  Siewierzu  z  dnia  19  grudnia  2018  r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania o udzielanie
dotacji  i  sposobu jej  rozliczania (Dz.  Urz.  Woj.  Śl.  z  dnia 27 grudnia 2018r.,  poz.8264), proszę
o wypłatę  dotacji  celowej w  wysokości  600,00  zł  (słownie:  sześćset  złotych  00/100)  do  każdej
zutylizowanej tony odpadu zawierającego azbest.

Siewierz, dnia………………. ………………………………………………….
(podpis Wnioskodawcy)
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Wpłynęło ………………………………

L.dz. ……………………………………



Załączniki do wniosku:

a) rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty, wystawiona  na Wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem
jej zapłaty,
b) karta przekazania odpadu 

UWAGA:
Wypełnienie wszystkich pól oraz dołączenie wszystkich wymaganych załączników jest obowiązkowe.
W  przypadku  kserokopii  Wnioskodawca  potwierdza ww.  dokumenty,  że  są  zgodne z oryginałem
i własnoręcznie je podpisuje.
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