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A. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1. Numery identyfikacyjne wnioskodawcy
REGON:

Wskaźnik G1:

NIP:

2. Osoba odpowiedzialna z ramienia wnioskodawcy za realizację zadania, upoważniona do kontaktów i współpracy z
WFOŚiGW w Gdańsku
imię, nazwisko:
telefon:

stanowisko:
fax:

e-mail:

3. Osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy i podpisania umowy z WFOŚiGW w Gdańsku
imię, nazwisko:

stanowisko:

imię, nazwisko:

stanowisko:

imię, nazwisko:

stanowisko:

Skarbnik

4. Numer konta bankowego wnioskodawcy

B.

INFORMACJA O ZADANIU

1. Lokalizacja zadania
Miejscowość:

Gmina:

2. Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania

Powiat:

/

zakończenia realizacji zadania

3. Dokumenty wymagane w formie odrębnych załączników do niniejszego wniosku:
3.1. Charakterystyka zadania – formularz ChZ-azbest/2019.
3.2. Planowany efekt ekologiczny zadania – formularz PEE-azbest/2019.
3.3. Montaż finansowy planowanego zadania – formularz MF-azbest/2019.

Wzory druków i formularzy do pobrania ze strony WFOŚiGW w Gdańsku http://www.wfos.gdansk.pl

wskaźnik dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy określony dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku,
publikowany przez Ministerstwo Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-dla-poszczegolnych-gmin-powiatow-iwojewodztw
1

w-azbest/2019 - strona 2

C.

OŚWIADCZENIA - proszę zaznaczyć odpowiednie opcje
Oświadczenie o wypełnianiu obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz zobowiązań
wobec WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW oraz zobowiązań publicznoprawnych

1.

Wnioskodawca oświadcza, że:
a)

wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych
kar pieniężnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

b)

wywiązuje się ze zobowiązań w stosunku do WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW wynikających
z wcześniej zawartych umów

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

c)

wypełnia obowiązania publicznoprawne, w szczególności na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

2.

Oświadczenie o procedurze zastosowanej przy wyborze dostawców i wykonawców

Wnioskodawca oświadcza, że przy wyborze dostawców i wykonawców:
będzie stosował przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
b) wykonawca zostanie wybrany indywidualnie przez właściciela nieruchomości.
a)

Oświadczenie o stosowaniu kryteriów ekologicznych

3.

Wnioskodawca oświadcza, że:
a)

będzie stosował kryteria i/lub wymagania ekologiczne ograniczające negatywny wpływ zamawianych
produktów/usług na środowisko

b)

nie będzie stosował kryteriów i/lub wymagań ekologicznych ograniczających negatywny wpływ
zamawianych produktów/usług na środowisko (podać uzasadnienie w formie odrębnego załącznika)

Uzasadnienie dla przypadku b) przedstawić w formie odrębnego załącznika
4.

Oświadczenie o realizacji zadania zgodnie z programem usuwania azbestu i efektywności kosztowej

Wnioskodawca oświadcza, że przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
i jest z nim zgodne, a określając efekt ekologiczny uwzględni efektywność kosztową, o której mowa w § 7 Regulaminu
konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019).
5.

Oświadczenie o pochodzeniu odpadów

Wnioskodawca oświadcza że, wszystkie zadania ujęte w niniejszym wniosku obejmujące transport, zabezpieczenie
i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest dotyczą wyrobów znajdujących się w miejscach do tego
nieprzeznaczonych i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierający azbest.
6.

Oświadczenie o zgodności z prawem

Wnioskodawca oświadcza, że wszystkie zadania ujęte w niniejszym wniosku będą przeprowadzone zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest.
7.

Oświadczenie o VAT

Wnioskodawca oświadcza, że koszt kwalifikowany zadania podany we wniosku jest wartością:
a) netto - podatek VAT będzie rozliczony z Urzędem Skarbowym
b)

brutto - podatek VAT nie będzie rozliczany z Urzędem Skarbowym

Oświadczam/oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe i pełne.

………………………………....
pieczęć firmowa wnioskodawcy

……...........
data

................................................................................………………..…..
podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy
w-azbest/2019 - strona 3

D. UZUPEŁNIENIA DO WNIOSKU - dokumenty do uzupełnienia w okresie ważności pozytywnej kwalifikacji
wniosku.
1.
2.
3.
4.

Uaktualniony, zgodny z faktycznym zakresem rzeczowym przedsięwzięcia, montaż finansowy planowanego zadania –
formularz MF-azbest/2019
Uaktualniony planowany efekt ekologiczny zadania – formularz PEE-azbest/2019.
Propozycja terminu rozliczenia umowy.
Zaktualizowana charakterystyka zadania (np. w przypadku zmiany ilości budynków/miejsc wchodzących w zakres
zadania) – formularz ChZ-azbest/2019.
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