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...........................................................                                 ....................................................... 
                             (imię i nazwisko)                                                      (miejscowość, data) 
 
........................................................... 
 
........................................................... 
                                    (adres) 
 
........................................................... 
                       (nr telefonu)   

    Wójt Gminy Stara Błotnica 
       Stara Błotnica 46 

26-806 Stara Błotnica 
 

W N I O S E K 
dotyczący zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych  

z nieruchomości  na terenie Gminy Stara Błotnica 
 

 
1. Miejsce wytworzenia i zdeponowania wyrobów zawierających azbest: 

 
Miejscowość – ………………………………………………………………………………………... 
  
nr geodezyjny działki – ......................................................................................................................... 
 
2. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują:* 

a) demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, 
b) odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. 
 

3. Rodzaj budowli objętej wnioskiem:* 
• budynek mieszkalny ………………………………..…. (m2)/(szt.)* 

• budynek gospodarczy …………………………………. (m2)/(szt.)* 

• budynek garażowy …………………………………..… (m2)/(szt.)* 

• altana …………………………………………………... (m2)/(szt.)* 

• inne ..............................………………………………… (m2)/(szt.)* 
 
Łączna ilość odpadów …….……………………………….. (m2)/(szt.)* 

Wymiary jednej płyty w metrach: …………………………………….. 

3. Rodzaj odpadów: .............................................................................................................................  
                (płyty eternitowe płaskie / faliste) 

 
4. Ilość odpadów [kg]:……………….................................................................................................. 
     (np. 1 m² płyty falistej azbestowo-cementowej = 17,00 kg) 

5. Planowany termin demontażu płyt azbestowych ……………………………………………….. 
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6. Oświadczam, że: 
 
a) jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. 

 
 

…................................................................ 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 
b) wyrażam zgodę na wykonanie przez Inwestora – Gminę Stara Błotnica, na nieruchomości 

stanowiącej moją własność wszelkich prac, niezbędnych przy demontażu i/lub odbiorze 
transporcie oraz utylizacji azbestu (bez konieczności składania przez właściciela nieruchomości 
– dodatkowych oświadczeń w tym zakresie). 

 
…................................................................ 

(data i podpis wnioskodawcy) 
 

c) podane we wniosku odpady zawierające azbest pochodzą z pokryć dachów budynków 
znajdujących się na terenie Gminy Stara Błotnica. 

 
…................................................................ 

(data i podpis wnioskodawcy) 
 

d) wyrażam zgodę na realizację zadania wynikającego z uczestnictwa w Programie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
dotyczącym działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa 
mazowieckiego 

 

…................................................................ 
(data i podpis wnioskodawcy) 

e) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Stara   Błotnica   
w   celu:  podjęcia   przez   gminę   niezbędnych   działań   związanych z przygotowaniem 
oraz realizacją wniosku o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 

 
…................................................................ 

(data i podpis wnioskodawcy) 
 

f) w przypadku demontażu płyt azbestowych środki finansowe na zakup i wykonanie nowego 
pokrycia dachowego zapewnię we własnym zakresie. 

 

…................................................................ 
(data i podpis wnioskodawcy) 

g) wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku oraz załącznikach wypełniłem(am) zgodnie  
z prawdą. 

 
…................................................................ 

(data i podpis wnioskodawcy) 
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Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia do wniosku: 

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest”, według załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 

zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub 

są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r., poz. 31) 

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest według 

załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r, poz. 649 z późn. zm.). 

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. 

4. Zgoda współwłaściciela na usunięcie wyrobów zawierających azbest/ upoważnienie   do   występowania    

w imieniu współwłaściciela, w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność. – Jeżeli dotyczy. 

5. Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowych na inny 

rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu lub pozwolenia na przebudowę dachu (zmianę 

konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego w Białobrzegach – Jeż eli dotyczy. 

6. Oświadczenie o zgodnym z wymogami prawa sposobie zdemontowania wyrobów zawierających 

azbest po dniu 06.05.2004 r. - Jeż eli dotyczy. 

7. Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest przed dniem 06.05.2004r. – Jeż eli dotyczy. 
 


	6. Oświadczam, że:

