Wiśniowa, dn………………………….……
........................................................................
(Imię i nazwisko)
Dowód osobisty nr ..........................................
wydany przez ...................................................
………………………………………………..…..
(adres zamieszkania)
..............................................................
(telefon kontaktowy)
Pesel ………………………………………………

Wójt Gminy Wiśniowa
WNIOSEK
o dofinansowanie transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania niżej wskazaną nieruchomością
oraz

zgodę

wszystkich

współwłaścicieli

na

cele

związane

z

odbiorem,

transportem

oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
Działka nr .........……………….. w miejscowości ……………………...……
Tytuł własności……………………………………………………………………………………………………..
Rodzaj obiektu budynek mieszkalny / budynek gospodarczy*
Rodzaj usuwanych elementów zawierających azbest: płyty azbestowo-cementowe faliste / płaskie / okładziny ścian
Ilość odpadów zawierających azbest (m2) .................................................................................................
Planowany

termin

realizacji

prac

od

dnia

............................................

do

dnia

.................................................

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli nieruchomości w zakresie niezbędnym dla realizacji wniosku oraz wykonanie
przez przedsiębiorcę wyłonionego w trybie przepisów dot. zamówień publicznych przez Gminę Wiśniowa prac związanych
z realizacją usługi określonej w niniejszym wniosku.

Jednocześnie oświadczam, że:
jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikających z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
w brzmieniu: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”,
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych zbieranych w ramach realizacji
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiśniowa, prowadzone w trybie określonym w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r.-o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 ze zm.). Zostałem/-am poinformowany
(-a), że dane te zostaną udostępnione firmie realizującej na zlecenie Gminy Wiśniowa usługę załadunku, wywozu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych i elewacji obiektów
znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie Gminy Wiśniowa
W związku z powyższym mam świadomość o celu ich zbierania, a także prawie wglądu do swoich danych i możliwości ich
poprawiania.
………………………………………..........
(czytelny podpis wnioskodawcy)

*Niepotrzebne skreślić

Informacja o wyrobach zawierających azbest 1)
1. Nazwa miejsca/ urządzenia/instalacji, adres2)
...........................................................................................................................................................
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest- imię i nazwisko lub nazwa i adres
……………………………………………………………………………………………………
3. Rodzaj zabudowy 3).............................................................................................................
4. Numer działki ewidencyjnej 4) .........................................................................................................
5. Numer obrębu ewidencyjnego4)…………………………………………………………………....
6. Nazwa, rodzaj wyrobu5)
…………………………………………………………………………...........................................
Ilość posiadanych wyrobów (m2, tony)3)
...........................................................................................................................................................
7. Stopień pilności7) ……………………………………………………………………………….
8. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8)
a) Nazwa i numer dokumentu .....................................................................................
b) Data ostatniej aktualizacji........................................................................................
9. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:……………………………………..…………………
10. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6)
.............................................................................................................................................
Data ..................................
……….................................................
Podpis
Wyjaśnienia:
1) Za

wyrób zawierający azbest, uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1% lub więcej azbestu.
faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo,
powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek
mieszkalno- gospodarczy, inny.
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania
azbestu.
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następująca klasyfikację:

płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

rury i złącza azbestowo-cementowe,

rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

szczeliwa azbestowe,

taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

papier i tektura,

drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie
ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym
zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu)

drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie
ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale nie
zabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu)

inne wyroby zwierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m 2, m3,
m.b., km)
7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej
w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr 71, poz. 649 oraz
z 2010 r. Nr. 162, poz. 1089).
8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz
datę jego ostatniej aktualizacji, w której zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających
azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.
2) Adres

