
 

 

UCHWAŁA NR 0007.XVII.117.2012 

RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE 

z dnia 16 lutego 2012 r. 

w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji 

z budżetu gminy Żmigród na dofinansowanie poniesionych kosztów usuwania wyrobów zawierających 

azbest na terenie Gminy Żmigród  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 403 ust. 4 

i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) 

oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Przepisy ogólne.  

1. Ustala się zasady i tryb udzielenia osobom fi-

zycznym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji z bu-

dżetu gminy Żmigród na dofinansowanie poniesio-

nych kosztów usuwania wyrobów zawierających 

azbest.  

2. Dotacja dotyczy częściowego zwrotu wydat-

ków poniesionych na demontaż, transport i unieszko-

dliwianie wyrobów zawierających azbest.  

3. Liczba przydzielonych dotacji jest limitowana 

wysokością środków finansowych przeznaczonych na 

ten cel w budżecie gminy.  

§ 2. Warunki otrzymania dotacji.  

1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie 

pisemnego wniosku właściciela nieruchomości, po 

zawarciu umowy pomiędzy gminą a właścicielem 

nieruchomości. Przez właściciela nieruchomości ro-

zumie się również użytkownika wieczystego.  

2. W przypadku współwłasności o dotację może 

ubiegać się tylko osoba wskazana w zawartym poro-

zumieniu stron, posiadająca tytuł prawny do nieru-

chomości. Do wniosku należy dołączyć dokument 

z potwierdzeniem zamiaru współuczestnictwa pozo-

stałych właścicieli w realizacji przedsięwzięcia.  

3. Dotacja może być udzielona, jeżeli właściciel, 

użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, na 

których znajduje się azbest, złożył do tut. Urzędu 

„INFORMACJĘ O WYROBACH ZAWIERAJĄ-

CYCH AZBEST” zgodnie z rozporządzeniem Mini-

stra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów za-

wierających azbest oraz wykorzystywania i oczysz-

czania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 8, poz. 31).  

4. Dotacja może być udzielona w przypadku, gdy 

prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest prowadzone są przez specjalistyczną firmę 

posiadającą stosowne zezwolenia związane z gospo-

darką odpadami niebezpiecznymi.  

5. Warunkiem uzyskania dotacji jest niezaleganie 

z płatnościami wobec gminy Żmigród.  

6. Dotacji nie podlegają przedsięwzięcia zreali-

zowane przed wejściem w życie niniejszej uchwały.  

7. Wzór wniosku, oświadczenia oraz zgłoszenia 

wykonania zadania stanowią załącznik niniejszej 

uchwały.  

§ 3. Wysokość przyznanej dotacji.  

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysoko-

ści 50% udokumentowanych fakturą lub rachunkiem 

poniesionych kosztów na demontaż, transport 

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, 

jednak nie więcej niż 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące 

złotych).  

§ 4. Tryb udzielania i rozliczenia dotacji.  

1. Do rozpatrywania wniosków o dotację Bur-

mistrz powołuje komisję.  

2. Do wniosku, o którym mowa w §2, należy do-

łączyć:  

1) kserokopię (oryginał do wglądu) dokumentu po-

twierdzającego zgłoszenie prac w Starostwie Po-
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Wrocław, dnia 19 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY



wiatowym w Trzebnicy, zgodnie z §6 ust. 4 rozpo-

rządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.);  

2) kserokopię (oryginał do wglądu) dokumentu po-

twierdzającego zgłoszenie prac właściwemu orga-

nowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgo-

wemu inspektorowi pracy oraz właściwemu pań-

stwowemu inspektorowi sanitarnemu, które wyko-

nawca prac jest zobowiązany składać zgodnie z § 6 

ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.);  

3) kserokopię (oryginał do wglądu) aktualnego do-

kumentu potwierdzającego prawo do dysponowa-

nia nieruchomością (np. akt własności);  

4) kserokopię (oryginał do wglądu) umowy na wyko-

nanie prac, związanych z demontażem, transpor-

tem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających 

azbest, zawartą ze specjalistyczną firmą posiadają-

cą stosowne zezwolenia związane z gospodarką 

odpadami niebezpiecznymi;  

5) mapkę określającą miejsce usytuowania budynku;  

6) pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli nieru-

chomości na realizację zadania oraz oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na wypłacenie dofinansowania 

jednemu z współwłaścicieli ponoszącemu koszty 

usunięcia materiałów zawierających azbest, jeżeli 

nieruchomość z której usuwane mają być materiały 

zawierające azbest, znajduje się we współwłasno-

ści.  

3. Warunki rozpatrzenia wniosku.  

1) rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, 

spełniające wymogi określone w uchwale;  

2) wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich 

wpływu, do wyczerpania środków przeznaczonych 

na ten cel w budżecie.  

4. Wnioski spełniające warunki dotacji, a który 

w danym roku budżetowym z uwagi na wyczerpanie 

środków przeznaczonych na ten cel takiego dofinan-

sowania nie otrzymały, mogą zostać rozpatrzone 

w następnym roku budżetowym, bez prawa do odse-

tek za zwłokę w realizacji dotacji.  

5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określo-

nych w niniejszej uchwale, a braków tych nie usunięto 

w określonym terminie pomimo wezwania, Burmistrz 

odmawia udzielenia dotacji.  

6. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia wniosko-

dawca dokonuje zgłoszenie wykonania zadania Bur-

mistrzowi (wzór zgłoszenia stanowi załącznik do ni-

niejszej uchwały). Do zgłoszenia o zakończeniu reali-

zacji przedsięwzięcia należy dołączyć:  

1) kserokopię (oryginał do wglądu) oświadczenia 

złożonego przez wykonawcę prac o prawidłowości 

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepi-

sów technicznych i sanitarnych, które firma jest 

zobowiązana wystawiać zgodnie z §8 ust. 3 rozpo-

rządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.);  

2) kserokopię (oryginał do wglądu) rachunków, fak-

tur dokumentujących poniesione koszty związane 

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, do-

kumentujących odrębnie koszty demontażu, trans-

portu i unieszkodliwiania odpadów;  

3) kserokopię (oryginał do wglądu) kart przekazania 

odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 

1673);  

7. W teminie 14 dni od dnia złożenia w Urzędzie 

Miejskim w Żmigrodzie zgłoszenia o zakończeniu 

przedsięwzięcia, zostaną przeprowadzone oględziny 

w terenie stwierdzające wykonanie zadania. Z prze-

prowadzonych oględzin sporządzony zostanie proto-

kół kontrolny.  

8. W terminie 14 dni od daty przeprowadzenia 

oględzin o których mowa §4 ust. 4 i sporządzeniu 

protokołu kontrolnego wykonania zadania zostanie 

podpisana umowa dotacji.  

9. Dotacja wypłacona zostanie w terminie 14 dni 

od dnia podpisania umowy.  

10. Dotacja będzie wypłacana Dotowanemu na 

podane konto bankowe lub w Kasie Urzędu Miejskie-

go w Żmigrodzie.  

§ 5. Postanowienia końcowe.  

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gminy Żmigród.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Czyżowicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr 0007.XVII. 

.117.2012 Rady Miejskiej w Żmigrodzie  

z dnia 16 lutego 2012 r. 

 

……………………………..           ………………………… 
imię i nazwisko             miejscowość, data 

…………………………….. 

…………………………….. 
 adres zamieszkania  

…………………………….. 
 telefon kontaktowy  

Burmistrz Gminy Żmigród 

Plac Wojska Polskiego 2-3 

55-140 Żmigród 

 

W N I O S E K  

o udzielenie dotacji na działania polegające na demontażu, transporcie  

i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest  

1. Adres nieruchomości, numer działki, z której usuwane będą wyroby zawierające azbest:  

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

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

2. Określenie rodzaju zabudowy, z której usuwane będą wyroby zawierające azbest: 

 budynek mieszkalny jednorodzinny, 

 budynek mieszkalny w gospodarstwie rolnym, 

 inny budynek (gospodarczy, mieszkalno-gospodarczy) – jaki 

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

3. Dane dotyczące specjalistycznej firmy: 

 nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy: 

………………………………………………………………………………………………………………

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

 oznaczenie organu, data i numer decyzji zezwalającej na usuwanie odpadów zawierających azbest: 

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

4. Opis prac: 

 demontaż wyrobu zawierającego azbest (określić jakiego): 

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

 powierzchnia wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu według obmiaru na obiek-

cie (m
2
): 

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

 przewidywana ilość wytworzonych odpadów zawierających azbest (m
2
 lub kg): 

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

 inne, wg uznania wnioskodawcy: 

 ………………………………………………………………………………………………………………

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

5. Wstępny koszt przedsięwzięcia:  

………………………………………………………………………………..............................…………... 
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6. Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: 

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

7. Oświadczam, że: 

a) zapoznałem/am się i akceptuję treść zasad wymienionych w uchwale ….  

b) do tej pory nie korzystałem/am z dotacji Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie na usuwanie wyrobów zawie-

rających azbest, 

c) wyrażam zgodę na kontrolę prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji złożone-

go wniosku. 
 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny  

(Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) oświadczam, ze dane we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycz-

nym. 

 

 

…………………………….. 
          podpis wnioskodawcy 

 

Załączniki: 
1. Kserokopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac w Starostwie Powiatowym w Trzebni-

cy, zgodnie z §6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 

r. Nr 71, poz. 649 ze zm.); 

2. Kserokopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac właściwemu organowi nadzoru budow-

lanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, któ-

re wykonawca prac jest zobowiązany składać zgodnie z §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.); 

3. Kserokopia (oryginał do wglądu) oświadczenia złożonego przez wykonawcę prac o prawidłowości wykonania prac 

oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, 

które firma jest zobowiązana wystawiać zgodnie z §8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-

łecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.); 

4. Kserokopia (oryginał do wglądu) umowy na wykonanie prac, związanych z demontażem, transportem i unieszkodli-

wianiem odpadów zawierających azbest, zawartą ze specjalistyczną firmą posiadającą stosowne zezwolenia związane  

z gospodarką odpadami niebezpiecznymi. 

5. Kserokopia (oryginał do wglądu) aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością 

(np. akt własności), 

6. Kserokopia (oryginał do wglądu) rachunków, faktur dokumentujących poniesione koszty związane z usuwaniem wy-

robów zawierających azbest, dokumentujących odrębnie koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów, 

7. Kserokopia (oryginał do wglądu) kart przekazania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  

8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 249, poz. 1673); 

8. Mapka określającą miejsce usytuowania budynku; 
9. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na wypłacenie dofinansowania jednemu z współwłaścicieli ponoszącemu koszty usunięcia materiałów zawierających 

azbest, jeżeli nieruchomość, na której ma być zlokalizowana oczyszczalnia znajduje się we współwłasności. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr 0007.XVII. 

.117.2012 Rady Miejskiej w Żmigrodzie  

z dnia 16 lutego 2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..           ………………………… 
imię i nazwisko          miejscowość, data 

…………………………….. 

…………………………….. 
 adres zamieszkania  

…………………………….. 
 telefon kontaktowy  

 

 

Burmistrz Gminy Żmigród 

Plac Wojska Polskiego 2-3 

55-140 Żmigród 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

Jako współwłaściciel działki nr ………………. Zlokalizowanej w miejscowości …………………….. 

przy ul. …………………………. wyrażam zgodę Panu/Pani ………………………………………… na reali-

zację zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na wypłacenie przyznanego dofinansowania na realizację ww. zadania 

Panu/Pani …………………………….. 

 

…………………………….. 
                           czytelny podpis 
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Załącznik nr 3 do uchwały Nr 0007.XVII. 

.117.2012 Rady Miejskiej w Żmigrodzie  

z dnia 16 lutego 2012 r. 

 

 

……………………………..           ………………………… 
imię i nazwisko             miejscowość, data 

…………………………….. 

…………………………….. 
 adres zamieszkania  

…………………………….. 
 telefon kontaktowy  

 

 

Burmistrz Gminy Żmigród 

Plac Wojska Polskiego 2-3 

55-140 Żmigród 

 

 

Z G Ł O S Z E N I E  W Y K O N A N I A  Z A D A N I A  

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetowych Gminy 

Żmigród na działania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających 

azbest, z dnia …………………….., zgłaszam zakończenie wykonania zadania w dniu ……………….., na 

działce ewidencyjnej nr ……………… w miejscowości ………………………….. 

 

…………………………….. 
          podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Kserokopia (oryginał do wglądu) oświadczenia złożonego przez wykonawcę prac o prawidłowości wykonania prac 

oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, 

które firma jest zobowiązana wystawiać zgodnie z §8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-

łecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.); 

2. Kserokopia (oryginał do wglądu) rachunków, faktur dokumentujących poniesione koszty związane z usuwaniem wy-

robów zawierających azbest, dokumentujących odrębnie koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów, 

3. Kserokopia (oryginał do wglądu) kart przekazania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  

8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 249, poz. 1673); 
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Załącznik nr 4 do uchwały Nr 0007.XVII. 

.117.2012 Rady Miejskiej w Żmigrodzie  

z dnia 16 lutego 2012 r. 

 

PROTOKÓŁ KONTROLNY 
spisany w dniu …………………........ 

I. PRZEDMIOT KONTROLI  

Usuwanie i unieszkodliwianie elementów i materiałów zawierających azbest w miejscowości 

……………………………………………………..…………………dz. nr …………….…………….......................  

II. PRZEDŁOŻONE DOKUMENTY  

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, zgodnie z §6 

ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 

2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.)        tak/nie 

2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwe-

mu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, które wykonawca 

prac jest zobowiązany składać zgodnie z §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawie-

rających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.)     tak/nie 

3. Kserokopia oświadczenia złożonego przez wykonawcę prac o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu 

terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, które firma jest zo-

bowiązana wystawiać zgodnie z §8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.)      tak/nie 

4. Kserokopia umowy na wykonanie prac, związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów 

zawierających azbest, zawartą ze specjalistyczną firmą posiadającą stosowne zezwolenia związane z gospodarką 

odpadami niebezpiecznymi          tak/nie 

5. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (np. akt własności) 

            tak/nie 

6. Kserokopia rachunków, faktur dokumentujących poniesione koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest, dokumentujących odrębnie koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów  tak/nie 

7. Kserokopia kart przekazania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r.  

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 249, poz. 1673)           tak/nie 

8. Mapka określająca miejsce usytuowania budynku       tak/nie 

9. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania oraz oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na wypłacenie dofinansowania jednemu z współwłaścicieli ponoszącemu koszty usunięcia materiałów za-

wierających azbest, jeżeli nieruchomość, na której ma być zlokalizowana oczyszczalnia znajduje się we współwła-

sności            tak/nie 

10. Rachunki (faktury) za wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, 

dokumentujących odrębnie koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów:  

- faktura nr …………………… z dn. ………………… na kwotę brutto ………………………… zł 

- faktura nr …………………… z dn. ………………… na kwotę brutto ………………………… zł 
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- faktura nr …………………… z dn. ………………… na kwotę brutto ………………………… zł 

- faktura nr …………………… z dn. ………………… na kwotę brutto ………………………… zł 

- faktura nr …………………… z dn. ………………… na kwotę brutto ………………………… zł 

III.USTALENIA KONTROLNE 

W trakcie kontroli stwierdzono/nie stwierdzono wykonanie wnioskowanej inwestycji. 

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono : 

- koszt kwalifikowany wnioskowanej inwestycji w wysokości : ………………………..........… zł 

Środki należy przekazać wnioskodawcy w gotówce/na konto nr 

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

Wnioskodawca/Przedstawiciel Wnioskodawcy         Komisja Urzędu Miejskiego 

 

      ……………………………………                 …………………………………… 
(podpis)        (podpis) 

IV. USTALENIA POKONTROLNE 

W trakcie kontroli ustalono, że inwestycja spełnia/nie spełnia wszystkie formalne wymagania Regulaminu.  

Na podstawie §3 Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielenia osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji 

z budżetu gminy Żmigród na dofinansowanie poniesionych kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Żmigród ustalono podstawę refundacji kosztów poniesionych na realizację:  

- usuwania i unieszkodliwiania azbestu:        50% x ………………… zł = ……………………… zł 

Przyznano refundację w wysokości :                   ….……………………… zł 

Słownie : ………………………………………………………………………………………………. zł 

Wypłata środków nastąpi do dnia : ……………………… w ramach posiadanych środków. 

Komisja Urzędu Miejskiego                        Akceptacja Burmistrza Gminy  

 

……………………………………    …………………………………… 
(podpis)        (podpis) 
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