INFORMACJA
Wójt Gminy Kawęczyn informuje, iż od dnia 20 marca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku
można składać wnioski w sprawie usunięcia azbestu w ramach programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Powiatu Tureckiego w roku 2017. Środki na finansowanie zadania
pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Budżetu Gminy
oraz Budżetu Powiatu.
Wnioski mogą składać:
• osoby fizyczne, nie będący przedsiębiorcami,
• rolnicy,
• gminy oraz jednostki organizacyjne powiatu i gmin,
• parafie posiadające nieruchomość na terenie Powiatu Tureckiego.
Z pomocy mogą korzystać rolnicy w przypadku, gdy wniosek dotyczy demontażu wyrobów
zawierających azbest z budynków związanych z produkcją rolną w ramach pomocy de minimis.
Udzielenie pomocy de minimis nastąpi na podstawie pisemnej umowy zawartej między powiatem
a wnioskodawcą.
Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją pokryć
dachowych, a także z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest zalegających na
terenach posesji.
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny:
• złożyć wniosek do Urzędu Gminy,
• posiadać tytuł prawny do obiektu zlokalizowanego na terenie gminy,
• w przypadku demontażu azbestu z pokryć dachowych należy przedłożyć potwierdzenie
zgłoszenia (lub uzyskać pozwolenie na budowę, jeśli charakter wykonywanych robót tego
wymaga) od Starosty Tureckiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
• oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – jeśli dotyczy.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Kawęczyn w punkcie
informacyjnym lub w pok. nr 14.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Kawęczynie www.bip.kaweczyn.pl
zakładka Gospodarka Odpadami oraz w Urzędzie Gminy w punkcie informacyjnym lub w pok. nr 14.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju numer 14 lub pod numerem
telefonu 63 288 59 24.
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