Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Jasień

Nabór wniosków na zadania z zakresu usuwania azbestu
W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Jasień środków na finansowanie
demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających
azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
informujemy, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ww. zadań.

O udzielenie dofinansowania wystąpić mogą osoby fizyczne, będące - w dniu złożenia wniosku oraz w
dniu jego realizacji - właścicielami nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Jasień, z których
demontowane, zbierane, transportowane i unieszkodliwiane będą wyroby zawierające azbest
pozyskane w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych lub z których zbierane,
transportowane i unieszkodliwiane będą zdemontowane wyroby zawierające azbest pozyskane w
trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest
wykorzystywana na cele prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.).

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:
1) demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych lub
2) zbierania, transportu i unieszkodliwiania zdemontowanych wyrobów zawierających azbest
pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie dofinansowania w/w kosztów winna złożyć w Urzędzie
Miejskim w Jasieniu wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających
azbest wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Przedmiotowy wniosek wraz z regulaminem dofinansowania i załącznikami dostępny jest na
stronie internetowej www.bip.jasien.pl w zakładce ogłoszenia i komunikaty oraz
w Urzędzie Miejskim w Jasieniu ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać do dnia 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie
Miejskim w Jasieniu, na I p. w pok. 110.
Dofinansowanie realizowane będzie w przypadku otrzymania przez Gminę Jasień
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze.
W zależności od wysokości przyznanego dofinansowania i związanymi z tymi
ograniczeniami, wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia, do wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych na realizacje powyższego zadania.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (68) 457 88 91 lub (68) 457-88-70

