Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji
celowych z budżetu Powiatu Iławskiego
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

......................., .................................
miejscowość dnia

WNIOSEK
DO ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW POWIATU IŁAWSKIEGO PRZEZNACZONYCH
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

na zadanie pn. ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
I. WNIOSKODAWCA (pełna nazwa podmiotu składającego wniosek, adres, nr tel. ze wskazaniem prawnej formy działalności)

II. UDZIELAJĄCY INFORMACJI (imię i nazwisko, stanowisko oraz nr tel. osoby prowadzącej zadania ze strony wnioskodawcy)

III. WYKONAWSTWO (własne, zlecone zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych)

IV. Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji zadania

V. Przewidziany efekt ekologiczny (podać szacunkowe wielkości)
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VI. Posiadana dokumentacja (wymienić)

VII. Koszt całkowity

VIII. Wnioskowane dofinansowanie zadania w roku ................................

IX. Nazwa banku wnioskodawcy, nr konta:

X. Wymagane załączniki:
1. Opis planowanego przedsięwzięcia.
2. Plan finansowy [sporządzony w formie tabelarycznej z podaniem kosztu całkowitego zadania w rozbiciu na środki
własne oraz dotacje].
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy [w rozbiciu na poszczególne etapy realizowanego przedsięwzięcia ze
szczególnym uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych etapów zadania i źródeł ich finansowania,
harmonogram powinien przedstawiać przebieg zadania od początku jego realizacji do planowanego terminu jego
zakończenia].
4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który ubiega się o pomoc de minimis zobowiązany jest do
dostarczenia wraz z wnioskiem:
a) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.);
b) wszystkich zaświadczeń wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów Wspólnoty Europejskiej.
5. Podmiot, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do
dostarczenia wraz z wnioskiem:
a) wszystkich zaświadczeń wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów Wspólnoty Europejskiej,
b) wypełniony formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
6. Zestawienie posiadanych pozwoleń:
a) dla inwestycji budowlanych wymagane jest pozwolenie na budowę,
b) dla odpadów niebezpiecznych wymagane jest zezwolenie na ich wytwarzanie, usuwanie, transport, wykorzystanie
oraz unieszkodliwianie.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Iławie,
związane z przyznawaniem dotacji celowych.

..............................................
(pieczęć i podpis)
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