...........

.................................

Bejsce, dnia...................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)
…………………………………………………………………
(ulica/ nr domu/ nr mieszkania)

…………………………………………………………..
(nr telefonu)

Wójt Gminy
Bejsce
WNIOSEK
o
przyznanie
usługi
usunięcia
odpadów
zawierających
z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Bejsce
1.

azbest

Lokalizacja przedsięwzięcia (miejsce wytworzenia odpadów

zawierających azbest)
.................................................................................................................................
..................................................
2. Obręb i numer ewidencyjny działki
.................................................................................................................................
.........................................
3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują (zaznaczyć właściwe):
 budynek mieszkalny
 budynek gospodarczy
 budynek garażowy
 altanę działkową
inne
.......................................................................................................................................................

4. Charakterystyka

prac

(zaznaczyć właściwe):
•

płyt dachowych
 płaskich

—

usuwanie

azbestu

obejmuje

demontaż

 falistych
•

płyt elewacyjnych
 płaskich
 falistych

5. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m2 lub kg]
......................................................................
6. Planowany termin realizacji prac: od dnia .......................................... do
dnia ..................................................

Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, a w obiekcie objętym w/w pracami nie
jest prowadzona żadna działalność gospodarcza.
Oświadczam,

że

posiadam

prawo

do

dysponowania

nieruchomością

wymienioną w pkt. 2 wynikająca, z tytułu (wpisać tytuł prawny)
.................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią uchwały Uchwały Nr
VIII/44/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie
przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Bejsce na lata 2011 - 2032 ” oraz z treścią Zarządzenia Nr 14/2014
Wójta Gminy Bejsce z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych
Zasad

realizowania

przez

Gminę

Bejsce

usługi

usuwania

odpadów

zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce oraz w sprawie powołania Komisji
do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów
zawierających azbest, przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję jego zapisy.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w niniejszym Wniosku do celów realizacji przez Gminę Bejsce
Usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Wyrażam dobrowolną zgodę na wykonanie przez przedsiębiorcę prac
związanych z realizacją Usługi oraz na wykonanie przez upoważnionego

członka Komisji czynności kontrolnych dotyczących prawidłowości realizacji
Usługi.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy — zgodnie z art.
233 K.K. potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyżej.
Art. 233 § 1 Kodeksu karnego — kto składając zeznanie mające służyć za
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
............................................
(podpis wnioskodawcy)
……………………………
(miejscowość, data)

Wymagane załączniki:
1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego (akt własności nieruchomości)
wyciąg z ksiąg wieczystych lub aktualny wypis z rejestru gruntów — wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie).
2. W przypadku obiektów budowlanych będących przedmiotem współwłasności - zgoda wszystkich współwłaścicieli
na przeprowadzenie prac związanych z demontażem pokrycia dachowego.
3. Zgłoszenie prac budowlanych z adnotacją, że Starosta Powiatu Kazimierskiego nie wnosi zastrzeżeń.

