………………………………………….
(Miejscowość, dnia)

........................................................
(Imię i nazwisko)
seria ………… nr .......................................
dowodu osobistego
wydany przez.............................................

……………………………………….......
…………………………………………...
(Adres zamieszkania)

........................................................
(Telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Secemin

Wniosek
Niniejszym

wnioskuję

o

zakwalifikowanie

do

udziału

w

programie

usuwania

azbestu

z terenu gminy Secemin wyrobów zawierających azbest.
Miejsce, adres realizacji prac, nr działki......................................................................................................................
Tytuł własności……………………………………………………………………………………………………....................
Rodzaj prac: demontaż/załadunek/transport/unieszkodliwienie

⃰

Rodzaj usuwanych elementów zawierających azbest: płyty azbestowo-cementowe faliste/płaskie

⃰

2

Ilość odpadów zawierających azbest (m )..................................................................................................................
Termin realizacji prac od dnia.......................................................do dnia..................................................................
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli nieruchomości w zakresie niezbędnym dla realizacji wniosku.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. 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”.
2. zapoznałem się z treścią i akceptuję Regulamin finansowania przez Gminę Secemin usługi demontażu,
załadunku, wywozu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest demontowanych z obiektów
budowlanych oraz składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych
położonych na terenie gminy Secemin.
3. obiekt i grunty, na których znajdują się materiały zawierające azbest nie są wykorzystywane na cele
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.)

…..........….....…........................................
(podpis wnioskodawcy)

___________________
* niepotrzebne skreślić

Do wniosku załączam:
 kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
 kopię zgłoszenia robót budowlanych (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót)
lub kopię pozwolenia na budowę, w przypadku gdy jest ono wymagane;
 pisemne upoważnienie wszystkich współwłaścicieli obiektu budowlanego do złożenia wniosku
o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania azbestu z terenu Gminy Secemin, zawierające
zgodę na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i na
*
przeprowadzenie kontroli prac objętych wnioskiem ,
 „informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania”, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i przemieszczenia azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub
jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31);
 zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych zbieranych
w ramach realizacji Programu usuwania azbestu z terenu gminy Secemin, prowadzone w trybie
określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926 ze zm.).

Zgoda na gromadzenie, przetwarzanie
i udostępnianie danych osobowych
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych
osobowych zbieranych w ramach realizacji Programu usuwania azbestu z terenu gminy
Secemin, prowadzone w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Zostałem poinformowany (-a), że dane te zostaną udostępnione firmie realizującej
na zlecenie i koszt Gminy Secemin usługę demontażu, załadunku, wywozu i utylizacji
wyrobów zawierających azbest demontowanych z obiektów budowlanych oraz składowanych
na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych na
terenie gminy Secemin
W związku z powyższym mam świadomość o celu ich zbierania, a także prawie
wglądu do swoich danych i możliwości ich poprawiania.

.....................................................
czytelny podpis

……………………………………............
(Miejscowość, dnia)
................................................................
(Imię i nazwisko)
seria ………… nr .............................
dowodu osobistego
wydany przez........................................
…………………………………............
……………………………………........
(Adres zamieszkania)

Upoważnienie

Jako

współwłaściciel

nieruchomości

upoważniam

Pana/Panią……………………………………………………………………………………….........................
zamieszkałego(ą)………………………………………………………………………………..........................
do złożenia wniosku o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania azbestu z terenu gminy
Secemin, wyrobów zawierających azbest z budynku …………………………………………………………
znajdującego się w miejscowości …………………………………..… ul. …………………………………….
na działce nr ………………., stanowiącego naszą współwłasność, na warunkach określonych
w Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/13 Wójta Gminy Secemin z dnia
05 grudnia 2013 r. oraz wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli nieruchomości w tym zakresie.

…………………………………….....
(podpis)

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

1)

2)

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:
………………………………………………………………………...………………...........................................................
.....................................................................................................................................................................................
3)

3. Rodzaj zabudowy …………………………................................................…..........................................................
4)

4. Numer działki ewidencyjnej : ...........................…….………………………………..……………...............................
4)

5. Numer obrębu ewidencyjnego : ...............…………….....………………………………………….............................
5)

6. Nazwa, rodzaj wyrobów :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
6)

7. Ilość posiadanych wyrobów :
.....................................................................................................................................................................................
7)

8. Stopień pilności :
.....................................................................................................................................................................................
8)

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów :
a) nazwa i numer dokumentu: ..........................................……………………………………...…….……………………
b) data ostatniej aktualizacji: .......................................................................................................................................
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ..……………………………...…...........................................................
6)

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia : …................................

data ...........…………………………

………….......................................
(podpis)

1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
2) Adres 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 następującą klasyfikację:
— płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
— płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
— 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, 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 utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
— inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku
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. 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 którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu
sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

