Chorzele, dnia …............... 2017 r.
…...............................................................
(imię i nazwisko)
…................................................................
…................................................................
(adres zamieszkania)
…...............................................................
(telefon kontaktowy/e-mail)

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
Wniosek o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
1.

Miejsce wytworzenia odpadu:
• adres nieruchomości ..............................................................................................................................................
• nr działki/ek ewidencyjnej/ych …..........................................................................................................................
• tytuł prawny do nieruchomości ............................................................................................................................

2.

Rodzaj budynku/infrastruktury towarzyszącej, z której pochodzi odpad:
• budynek/ki mieszkalny/e, szt. …..............
• budynek/ki gospodarczy/e, szt. ….............
• inny/e ...................................................................................................................................................................

3.

Zakres wykonywanych prac (zaznaczyć właściwe):

□ pakowanie, załadunek, transport oraz utylizacja odpadów zawierających azbest;
□ demontaż, pakowanie, załadunek, transport oraz utylizacja odpadów zawierających azbest;
4.

Rodzaj i szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest:

• płyty azbestowo - cementowe faliste, powierzchnia ..….................[m2], waga …....................[Mg]
• płyty azbestowo - cementowe płaskie, powierzchnia ...…...............[m2], waga ….............. …...[Mg]
• inne .....................................................................................................................................................................
powierzchnia ...…...............[m2], waga …............... [Mg]
5.

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą
świadom/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Przedmiot niniejszego wniosku zostanie wykonany jedynie w przypadku uzyskania przez Gminę dotacji zadania z zakresu
usuwania azbestu ze środków zabezpieczonych na ten cel przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
…..................................................................................
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1.
kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
2.
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
3.
kopia zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych/oświadczenie o zdemontowaniu wyrobów azbestowych
zgodnie z przepisami prawa;
4.
informacja o wyrobach zawierających azbest;

Chorzele, dnia …...............

Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji wnioskowanych prac (demontaż / odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

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

Chorzele, dnia …...........................

Oświadczenie1

Oświadczam, że odpady ujęte we wniosku powstały w wyniku prac demontażowych wyrobów
zawierających azbest, które przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Świadom/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zamieszczonych
powyżej.

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

1

Dotyczy wyrobów zawierających azbest, które już zdemontowano

Chorzele, dnia …....................... r.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż dokonałem/am lub dokonam zgłoszenia bądź uzyskałem/am lub uzyskam
prawomocną decyzję administracyjną związaną z zakresem wykonywanych prac od właściwych organów
administracji architektoniczno – budowlanej.
Świadom/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zamieszczonych
powyżej.

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

