Zarządzenie nr 0050/ 80 /2018
Wójta Gminy Wymiarki
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wzoru wniosku na usuniecie wyrobów i odpadów
zawierających azbest zgodnie z realizacją „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wymiarki wraz ze
szczegółową inwentaryzacją”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały
Nr LIV/220/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Wymiarki wraz ze szczegółową inwentaryzacją” zarządzam,
co następuje:

§1
Wzór wniosku o usunięcie wyrobów oraz odpadów azbestowych – wniosek
o usunięcie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z terenu Gminy
Wymiarki związanych z demontażem, usuwaniem, transportem i utylizacją
pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy
Wymiarki stanowi integralną część niniejszego Zarządzenia.

§2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. ewidencji działalności
gospodarczej i gospodarki odpadami stałymi.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
/-/ Lech Miszewski

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/80//2018
Wójta Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
określenia wniosku o usunięcie wyrobów oraz odpadów
zawierających azbest zgodnie z realizacją ,, Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Wymiarki wraz ze szczegółowa inwentaryzacją’’

WNIOSEK O USUNIĘCIE WYROBÓW ORAZ ODPADÓW ZAWIERAJACYCH
AZBEST Z TERENU GMINY WYMIARKI ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM ,
USUWANIEM, TRANSPORTEM I UTYLIZACJĄ, POCHODZĄCYCH Z
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH

1. Dane adresowe
Imię…………………………………………………………………….
nazwisko……………………………………………………………….
2. adres zamieszkania
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3. telefon kontaktowy……………………………………………………….
4. adres realizacji zadania
………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

5. nr ewidencyjny
działki……………………………..obręb……………………………...
6. Opis wymiany – likwidacji wyrobów zawierających azbest:
1) Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują:
budynek mieszkalny
budynek gospodarczy
garaż
szopa
stodoła
inne ( wymienić jaki?
………………………………………………………………
2) rodzaj prac przy obiekcie ( wymiana pokrycia dachowego, rozbiórka
obiektu, itp.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany / likwidacji ( m2 )
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4) rodzaj płyt eternitowych ( falisty/płaski )
...……………………………………………………………………………
……………...................................................................................................
5) proponowany termin realizacji prac
od……………………………………..do………………………………….

7. Określenie zakresu pomocy:
1) wnioskuję o usunięcie w pełnym zakresie demontażu, odbioru, transportu
i utylizacji*
2) wnioskuje o usunięcie w zakresie odbioru, transportu i utylizacji
odpadów zalegających azbest zalegających na terenie mojej posesji.*

Miejscowość………........, dnia……………

…………………………..
Podpis Wnioskodawcy

Załączniki do wniosku stanowią :
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – (kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem)
2. Zgłoszenie prac budowlanych dokonanych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu
z adnotacją, ze organ nie wnosi zastrzeżeń – ( kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem.)
3. Oświadczenie o demontażu wyrobów azbestowych przed dniem 06.05.2004 r. –
stanowi załącznik do niniejszego wniosku.
*niepotrzebne skreślić.

Załącznik do wniosku o usunięcie wyrobów oraz
odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wymiarki
związanych z demontażem, usuwaniem, transportem
utylizacją, pochodzących z budynków mieszkalnych
i gospodarczych

Oświadczenie o usunięciu wyrobów azbestowych przed dniem 06.05.2004 r.
Oświadczam, że odpady zawierające azbest zalegające na terenie nieruchomości o
nr ewidencyjnym............................zlokalizowanej w miejscowości ....................
powstały w wyniku usunięcia wyrobów budowlanych 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 (Dz. U. z 2004
r.. Nr 71, poz. 649 ze zm.)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

……………………………………………………
(data i czytelny podpis właściciela nieruchomości )

