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DOFINANSOWANIE IJTYI.IZACJI AZBESTU NA 2021 K.

inibrmujcmy mics/kancovv gminy Wiclgic o mo/liwosci otrzymania dotacji na dcmontaz,

transport i Lityli/acjg wyrobovv zawicrajgcych a/bcst / biidynkow mics/.kalnych bcjdz
gospodarczych w ramach Programu Priorytctowego Ogolnopolski program finansowania
usuwania wyrobow zawierajqcych azbest w latach 2021 - 2023 WEOSKJW w loruniu.
Dofinansowanic \v 2021 r. bgd/.ic wynosilo 100% kos/low kwalilikowanych.

(jinina zastrzcga sobic mozlivvosci zmiany wysokosci donnansowania, Jcsli wyslcjpig
zmiany rinansowania zc strony WlOSiClW w Toruniu. W sytuacji /mnicjszcnia dofinansowania
pr/cz Wl'OSiCjW w l oruniu roz.nicc zostanic pokryta przcz wnioskodawcovv.

Z uvvagi na okrcslong kwotg dofinansowania przcz WbOSiClW vv loruniu dla gminy
Wiclgic na ..Dcmonlaz. transport i unicsz.kodlivvianic wyrobow zawicraji^cych azbest . w sytuacji
jcj przckroczcnia dccydowac bcdzic data wplywu wniosku do tutcjszcgo urz.gdu.

Prosimy wszystkich zaintcrcsowanych o zlozcnic wniosku w Urz.gdz.ic (iminy w
Wiclgicm pokoj nr 8 ( p. Agnicszka Orlowska-Olcwinska. tel. 0-54 289-73-80 wcw. 44 ) w
tcrminic od 11.05.2021 r. do 21.05.2021 r.

Osoby. ktorc zostant) objgtc przcdmiotowit dotacjg z.obowigzanc s^ do zanicchania dzialan
z.wiazanych z dcmontazcm do chwili wylonicnia wykonawcy w drodz.c przctargu bcjdz zapytania
ofcrtowego. Pracc objptc dolacji| mogcj bye wykonanc wylgcznic przcz. wykonawcg wylonioncgo
w przctargu bgdz zapytaniu ofcrtowym.

Kpinplct dokumcntow zawjcra:

- Wniosck o przyznanie dotucji ( dostcpny w tutciszym urzgdzic pokoj nr 8 lub na stronic
inlcrnctowcj www.wielizie.pl )

-  Zgloszenie zamiani wykonariia robot hiidowlanych (cwcnlualnic pozM'olenie na budow^,
pozwolcnie na rozbidrki^ )w Starostwic Powiatowym w l.ipnic
- Kserokopia akiii nolarialnego

- Klaiizuta infornuicyjna o przetwarzaniu danych osobowych

- J-ormiilarz informacji przedstawiony przcz wnioskodawcy" w prz> padku osoby ubicgajitccj si(?
o dotacjg na budynki innc niz micszkalnc ( tj. obory. stodoly. budynki inwcntarskic. budynki
uslugowc itp. ) - ( di-Lik dostcpny w tutcjszym urzcdzic pokoj/tr 8 lub na stronic intcrnctowcj
www.wiclgic.pl ) 2 U/p . W (3 j| TA
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