
WNIOSEK  

o wypłatę dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na  

„zadania służące ochronie środowiska polegające na utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji 

pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich” 
 

 

Wnioskodawca           

…………………………………………………..      

imię i nazwisko                                                                            

…………………………………………………..        

…………………………………………………..       

adres zamieszkania  

Wójt Gminy Kosakowo 

ul. Żeromskiego 69 

81-198 Kosakowo 

 

 

WNIOSEK 

W związku z zawartą umową Nr  .............................. z dnia .................................o  udzielenie dotacji 

celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów na „zadania służące ochronie środowiska 

polegające na utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i 

elewacji zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich” 

zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia polegającego na:  

…………………………………………………………………………..………………………………. 
(rodzaj przedsięwzięcia) 

w budynku …………..…… zlokalizowanym przy ul. ……. …………………………………………..  

w miejscowości ……………………….. gmina Kosakowo oraz wnoszę o wypłatę dotacji w 

wysokości:.................... …zł słownie:.................................................................................................... na 

podany w umowie  numer rachunku bankowego 

 

Kosakowo, dn. ………………………….    ………………………………… 

                         (podpis Wnioskodawcy) 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. kserokopię faktur/y VAT wystawionej na Wnioskodawcę za demontaż, transport i utylizację odpadów azbestowych, 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez składającego wniosek (oryginały należy dostarczyć do wglądu w 

momencie złożenia wniosku o rozliczenie dotacji celowej), 

2. kartę przekazania odpadów poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez składającego wniosek (oryginały należy 

dostarczyć do wglądu w momencie złożenia wniosku o rozliczenie dotacji celowej), 

3. kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z 

pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, poświadczoną „za zgodność z 

oryginałem” przez składającego wniosek (oryginały należy dostarczyć do wglądu w momencie złożenia wniosku o 

rozliczenie dotacji celowej), 
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Oświadczam, że: (zaznaczyć właściwe) 

 wyrażam zgodę na poddanie się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji inwestycji 

pracownikom Urzędu Gminy Kosakowo, w zakresie zgodności wykonanych prac z wymogami 

wynikającymi z zasad udzielania dotacji celowej. 

 jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę 

dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla 

uzyskania dofinansowania wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (t.j. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.) 

 jestem  świadomy,  że  złożenie  w niniejszym  wniosku  nieprawdziwych  informacji  lub oświadczeń 

skutkować może odmową wypłaty dotacji.    

            

…………………………………….                                                      ………………………………… 

           (miejscowość, data)                                       (podpis Wnioskodawcy) 

 


