
Wnioskodawca:  
.............................................................................  
(imię i nazwisko wnioskodawcy)  
……………………………………………….…  
(adres)  
……………………………………………….....  
(PESEL, nr dowodu osobistego/ przez kogo wydany)  
…………………………………………….……  
(telefon)  

Wójt Gminy Dziemiany 
ul. 8 Marca 3 
83-425 Dziemiany 

 
 

WNIOSEK  
o przystąpienie do realizacji usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

  
1. Lokalizacja przedsięwzięcia - miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest 

 
............................................................................................................................................................................... 
(ulica i nr domu/nr nieruchomości gdzie będzie przeprowadzony demontaż ) 

 
2. Obręb i numer ewidencyjny działki ................................................................................................................ 

 
3. Charakterystyka prac (właściwe zaznaczyć): 

 
a) Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują: 

 
demontaż, zebranie, transport, utylizacja 

 
b) Rodzaj obiektu budowlanego: 

 
budynek mieszkalny/budynek gospodarczy/budynek garażowy/altana działkowa/ 

inne……......................................................................................................................................................... 
 

c) Rodzaj wyrobów zawierających azbest:  

płyty dachowe – płaskie / faliste 
płyty elewacyjne – płaskie / faliste 

 inne …………………………………………………………………………………………….................… 

4.   Szacowana  ilość odpadów zawierających azbest [m2 lub kg] ……………..…  

5.   Planowany termin realizacji prac (rok): ..................................    
6.  Oświadczam, że zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z obowiązującym prawem. 

 
 

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, wynikające z tytułu                                 
(wpisać tytuł prawny) ..................................................................................................................................................... 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Urzędu Gminy Dziemiany w celu realizacji 
zadania zmierzającego do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu w/w nieruchomości.  
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o prawie dostępu do treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz, że podanie danych było dobrowolne. 
Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej zgłoszonego obiektu do realizacji niniejszego zadnia. 
Wyrażam zgodę na wykonanie przez przedsiębiorcę prac związanych z realizacja 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 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.   

 

 
 
…………………………….. ................................................ 
     (miejscowość, data) (podpis Wnioskodawcy) 

 
 

Załączniki: 
1. Dokumentacja fotograficzna obrazująca stan przed rozpoczęciem prac. 
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.    


