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Załącznik nr 1 do Regulaminu  
 

 

LISTA WYMAGANYCH ZAŁACZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  

 

 

I. ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE W ZALEŻNOŚCI OD WNIOSKODAWCY  

 

Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
Dla zadań polegających na: 

 
1)  Zbieraniu i przekazaniu do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez powiaty: 
 

1. Szczegółowe zestawienie danych dotyczących przekazanych do demontażu w roku 

poprzednim pojazdów wycofanych z eksploatacji, zawierające następujące 

informacje: marka pojazdu, rok produkcji, data i miejsce przekazania do demontażu 

oraz oświadczenie Wnioskodawcy o nabyciu pojazdów (zgodne ze wzorem) 

2. Dokumenty potwierdzające przekazanie do stacji demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

upoważnionego pracownika powiatu) 

3. Uchwały Rady Powiatu o powołaniu Starosty, Wicestarosty oraz pozostałych 

Członków Zarządu (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

upoważnionego pracownika powiatu) 

4. Uchwała Rady Powiatu o powołaniu Skarbnika Powiatu (kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika powiatu) 

2) Zbieraniu i przekazaniu do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez gminy: 
 

1. Szczegółowe zestawienie danych dotyczących przekazanych do demontażu w roku 

poprzednim pojazdów wycofanych z eksploatacji, zawierające następujące 

informacje: marka pojazdu, rok produkcji, data i miejsce przekazania do demontażu 

oraz oświadczenie Wnioskodawcy o nabyciu pojazdów (zgodne ze wzorem) - 

miasta na prawach powiatu stosują załącznik odpowiedni do podstawy prawnej 

przejęcia pojazdów (art. 50a i/lub art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym). 

Jeżeli wnioskodawca zebrał pojazdy na podstawie obydwu artykułów wypełnia dwa 

załączniki. Jeżeli wnioskodawca zebrał pojazdy na podstawie jednego z ww. 

artykułów wypełnia jeden - odpowiedni załącznik. 

2. Dokumenty potwierdzające przekazanie do stacji demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

upoważnionego pracownika gminy/miasta) 
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3. Zaświadczenie Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze 

Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta (kopia potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez upoważnionego pracownika gminy/miasta) 

4. Wyciąg z protokołu posiedzenia nowo ukonstytuowanej Rady Gminy/Miasta 

stwierdzający odebranie ślubowania od wybranego Wójta/Burmistrza/Prezydenta 

Miasta (podpisany przez Przewodniczącego Rady Gminy/Miasta) 

5. Uchwała Rady Gminy/Miasta o powołaniu Skarbnika Gminy/Miasta (kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika 

gminy/miasta). 

 


