WNIOSEK NA TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Dane Wnioskodawcy
Imię i nazwisko: …............................................................................................................................…
Adres zamieszkania: …......................................................................................................................…
Numer telefonu: …...............................………….. PESEL : …..........................................…………..
Adres działki, na której znajdują się wyroby zawierające azbest:
…..................................................................................................................................................……..
Nr ewidencyjny działki oraz obręb: .…..............................................
Imię, nazwisko i adres zamieszkania wszystkich współwłaścicieli nieruchomości:
…………………………………………………………………………………………………………
Dane o zadaniu
•

Ilość płyt azbestowo - cementowych planowanych do usunięcia wraz określeniem rodzaju budynku:
- budynek mieszkalny ….................................... (m2)*
- budynek gospodarczy ….................................. (m2)*
- inny (jaki): ........................................................ (m2)*
- SUMA ….......................................................... (m²)

•
•

Rodzaj płyt azbestowo - cementowych: eternit falisty/płyty karo*
Termin usunięcia pokrycia dachowego zawierającego azbest .................................................

Potwierdzam(y) zgodność danych podanych we wniosku.
Wołomin, dnia …......................................

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

Oświadczenia:
1.
2.
3.
4.

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Oświadczam, że dokonałem zgłoszenia prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwania wyrobów
zawierający azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (jeśli jest wymagane).
Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz firmie
działającej na zlecenie Gminy Wołomin wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań
związanych z realizacją wnioskowanych prac.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu realizacji zadania
usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Wołomin dnia .............................

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

*niepotrzebne skreślić

TRANSPORT I UTYLIZACJA WYROBÓW
AZBESTOWYCH
Z TERENU GMINY WOŁOMIN

Szanowni Państwo,
Kierując się troską o zdrowie mieszkańców i stan środowiska naturalnego w naszej gminie,
także i w tym roku uprawniona firma, wyłoniona w drodze przetargu ogłoszonego przez Burmistrza
Wołomina

odbiera

od

mieszkańców

gminy

pokrycia

dachowe

wykonane

z

azbestu,

a następnie transportuje i przekazuje je do utylizacji. Dla mieszkańców gminy usługa transportu
i utylizacji odpadów azbestowych jest bezpłatna.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z niniejszej dofinansowania proszone są
o wypełnienie wniosku (na odwrocie) i złożenie go w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności złożenia, do czasu wyczerpania środków
przeznaczonych na realizację zadania.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 763 30 20 bądź
w siedzibie Urzędu w godzinach pracy pok. 306.

www.czystywolomin.pl

