Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji i finansowania
projektu pn. Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie
gminy Czarny Dunajec

Wójt Gminy Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

WNIOSEK
o sfinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy czarny Dunajec
1. Wnioskodawca:
1) imię i nazwisko/nazwa podmiotu/nazwa jednostki:

…..…….........................................................................................................................................
2) adres zamieszkania/siedziby Wnioskodawcy:
.......................................................................................................................................................
3) telefon kontaktowy: .................................................................................
2. Lokalizacja odpadów zawierających azbest:
Adres: ...........................................................................................................................................
nr ewidencyjny działki: ............................... obręb ewidencyjny: …...........................................
3. Własność:
Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, z której pochodzą odpady
zawierające azbest, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr
…......................……………… w obrębie ew.: ……………….…………..…...…
1) tytuł prawny do nieruchomości:
………………………………………………………………………………………….....……
(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)

nazwa dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości:
…………………………………………………………………………………………………

2)

(nr księgi wieczystej; notariusz, data i nr aktu notarialnego; sygnatura postanowienia sądu; data i nr umowy najmu, użyczenia, itp.)

*Oświadczam, iż posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na usunięcie odpadów
zawierających azbest – w przypadku współwłasności nieruchomości. Współwłaścicielami są:
1)……………………………………………………………………..……….………………....
2)...................................................................................................................................................
(wskazanie współwłaścicieli oraz ich adresów)

*Oświadczam, iż posiadam zgodę właściciela na usunięcie odpadów zawierających azbest z posesji
– w przypadku innej formy władania nieruchomością (trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe,
najem, dzierżawa, itd.)
………………………...................….…...………………………………………………………
(należy wskazać właściciela nieruchomości)

4.

Rodzaj zabudowy: …………………………………………………….........................
(budynek mieszkalny/budynek gospodarczy/budynek użyteczności publicznej/inny)

5.

Nazwa, rodzaj wyrobu:… …………………………………………………….....…...…
(płyty azbestowo-cementowo faliste /płyty azbestowo-cementowe płaskie/inny)

6.
7.
1

Ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia (w m² lub tonach)
……………………………………….
Planowany termin prac związanych z demontażem poszycia dachowego1
……………………………………….
wypełnić, jeśli dotyczy

8.

Jestem zainteresowany wykonaniem prac związanych z demontażem poszycia dachowego
przez wykonawcę, z którym gmina Czarny Dunajec zawarła umowę na wykonanie tego
rodzaju prac1
□ TAK
□ NIE

1) Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/-am się z treścią „Regulaminu realizacji i finansowania projektu
pn. „Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec”.
2) Niniejszym oświadczam, iż znana mi treść art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny, o
odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.
3) Niniejszym oświadczam, iż obiekty, z których pochodzą wyroby zawierające azbest nie są wykorzystywane
na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej.

…..………………………………………
Podpis Wnioskodawcy
9.

Jeśli wyroby zawierające azbest są zdemontowane i przygotowane do odbioru, niniejszym
1
oświadczam, iż :

1) Odpady zawierające azbest zalegające na terenie ww. nieruchomości powstały przez usunięcie wyrobów
budowlanych zawierających azbest po dniu 06.05.2004 r. tj. po dniu wejścia w życie przepisów
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.
2) Wyroby zawierające azbest zostały zdemontowane przez uprawniony podmiot z zachowaniem właściwych
przepisów technicznych i sanitarnych.

…..………………………………………
Podpis Wnioskodawcy
10. Jeśli wyroby zawierające azbest nie były wykorzystywane na terenie nieruchomości,
1
a są przygotowane do odbioru, niniejszym oświadczam, iż :
1) odpady zawierające azbest zalegające na terenie ww. nieruchomości powstały przed dniem 06.05.2004 r.

tj. przed dniem wejścia w życie przepisów 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.
……..…......……………………………………

Podpis Wnioskodawcy
11. Odpady zawierające azbest pochodzą z tzw. „dzikiego wysypiska” i nieznany jest ich
1
wytwórca :
..…..…......……………………………………

Podpis Wnioskodawcy
Do wniosku należy dołączyć:
1) Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, z której pochodzą odpady zawierające
azbest – np. odpis z ksiąg wieczystych, wydruk z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych lub inny dokument
potwierdzający posiadany tytuł do nieruchomości (inne dokumenty są składane w sytuacji, gdy Wnioskodawca
dysponuje innym tytułem niż własność, współwłasność i użytkowanie wieczyste – np. wypis z rejestru gruntów,
postanowienie sądowe, umowa najmu, użyczenia, akt notarialny).
2) Kserokopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowę (w zależności od zakresu wykonywanych prac) wydanego przez organ administracji architektonicznobudowlanej, w przypadku złożenia wniosku dot. demontażu wyrobów budowlanych zaw. azbest.
3) Pisemną zgodę właściciela/współwłaściciela nieruchomości na wykonywanie prac związanych z usuwaniem
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w przypadku złożenia wniosku przez Wnioskodawcę, który nie jest
właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym (dot. innej formy władania nieruchomością, tj. trwały
zarząd, ograniczone prawo rzeczowe, najem, dzierżawa, itd.).
1
wypełnić, jeśli dotyczy

