Formularz wniosku

W N I O S E K o wykonanie w roku 2015
usługi usunięcia wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest
1. Wnioskodawca i jego adres zamieszkania/siedziby:
Nazwisko

Imię

Miejscowość

Ulica

Nr domu / lokalu

Gmina

Nr telefonu

e-mail

2. Lokalizacja nieruchomości, z której mają być usunięte wyroby/odpady zawierające azbest:
Miejscowość

Nazwa obrębu geodezyjnego

Ulica

Nr ewidencyjny działki

Nr domu/lokalu

Nr działki ogrodniczej (w rodzinnym
ogrodzie działkowym)

Rodzaj budynku:

1)

- mieszkalny
- altana
- gospodarczy nie związany
z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz produkcją rolną
- gospodarczy związany
z produkcją rolną
1)
należy postawić znak „X” we właściwych polach

Stopień pilności usunięcia:

1)

(według oceny stanu
i
możliwości
bezpiecznego
użytkowania
wyrobów
zawierających azbest określonej w informacji o wyrobach
zawierających azbest przedłożonej właściwemu organowi)

- I stopień
- II stopień
- III stopień
- brak oceny stopnia

3. Wniosek dotyczy / nie dotyczy2) pomocy de minimis w rolnictwie.
2)

niewłaściwe skreślić

4. Zakres prac (wypełnić właściwe):
1) Demontaż i usunięcie wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych obejmuje: zdemontowanie pokryć dachowych lub elewacji budynków oraz zabezpieczenie
powstałych w wyniku demontażu odpadów zawierających azbest, a także ich załadunek,
transport i przekazanie do utylizacji 3)
Powierzchnia: ....................... m2
Waga: 4) 17 x ............... m2 = …………..kg 5)
W tym z budynków gospodarczych związanych z produkcją rolną: ……………….kg
2) Usunięcie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości
(wcześniej zdemontowanych i zgromadzonych na terenie posesji wyrobów budowlanych
zawierających azbest) - obejmuje: zabezpieczenie odpadów zawierających azbest, a także ich
załadunek, transport i przekazanie do utylizacji 3)
Powierzchnia: ....................... m2
Waga: 4) 17 x ............... m2 = ……………kg 5)
W tym z budynków gospodarczych związanych z produkcją rolną: ………………..kg
3)

4)
5)

punkty 1) i 2) należy wypełnić łącznie tylko wówczas, jeżeli wniosek dotyczy jednocześnie usunięcia
wyrobów budowlanych przewidzianych do demontażu z budynku oraz usunięcia odpadów
budowlanych zawierających azbest zdemontowanych i zgromadzonych już wcześniej na posesji
szacunkową wagę należy ustalić przy założeniu, że 1 m2 płyty waży 17 kg
wagę należy podawać z dokładnością do 1 kg

UWAGA: Ostateczna (rzeczywista) waga zostanie ustalona po zważeniu odpadów przez Wykonawcę
przed wywiezieniem odpadów z terenu nieruchomości do unieszkodliwienia

5. O Ś W I A D C Z E N I E
Ja niżej podpisany (a) …………………………………………………………………………................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

legitymujący (a) się dowodem osobistym .……………………………………………………...............
(seria i numer dowodu osobistego)

po zapoznaniu się z Regulaminem realizacji w roku 2015 zadania pn.: Likwidacja wyrobów
budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego oświadczam, że 6):
1) akceptuję warunki ww. Regulaminu,
2) posiadam prawo do dysponowania wyżej wymienioną nieruchomością wynikające
z tytułu (podkreślić właściwe):
a) własność, współwłasność ustawowa małżeńska, współwłasność (w tym wspólnoty
mieszkaniowe), wieczyste użytkowanie (w tym współwłasność),
b) władający (bez prawa własności) - użytkownik, dzierżawca, najemca, zarządca, inny
tytuł (wskazać jaki) ............................................................................................................,
c) użytkownik działki ogrodniczej,
d) inne (wskazać jakie) ………...............................................................................................,
3) jako
współwłaściciel/użytkownik
wieczysty
posiadam
zgodę
wszystkich
współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych na wykonanie prac objętych
niniejszym wnioskiem,
4) jako władający (bez prawa własności) posiadam pisemną zgodę na wykonywanie prac
objętych niniejszym wnioskiem, udzieloną przez właściciela/współwłaścicieli,
użytkownika wieczystego/współużytkowników wieczystych,
5) posiadam prawo do dysponowania działką w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
(wskazać jakim) ..……………………………………………………….....................................,
6) jestem uprawniony do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej
6)

punkty niepotrzebne wykreślić

O ś w i a d c z a m, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art.
297 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm).
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie
powiatu śremskiego” – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926,z póź. zm.).
Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana o możliwości dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………
(podpis)

ZAŁĄCZNIKI:
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ADNOTACJE organu przyjmującego wniosek (wypełnia Urząd Gminy):
1) potwierdzam ujęcie ww. nieruchomości w rejestrze – bazie azbestowej,
2) inne:...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

...................................................
(data, pieczęć imienna i podpis)

