Informacja o wyrobach zawierających azbest1) i miejscu ich
wykorzystywania
1.

Miejsce i adres występowania azbestu ……………………………………………........
............................................................................................................................................

2.

Właściciel / zarządca / użytkownik*) – imię, nazwisko i adres ………........................
............................................................................................................................................

3.

Tytuł własności ..................................................................................................................

4.

Nazwa, rodzaj wyrobu2) .....................................................................................................

5.

Ilość wyrobów (m2, tony)3) ustalona na podstawie spisu z natury:
 wykorzystywanych ……………………………………………………………..
 składowanych …………………………………………………………………..

6.

Przydatność do dalszej eksploatacji4) ...............................................................(w latach)

7.

Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
a) okresowa wymiana z tytułu zużycia wyrobu5) ......................................................rok
b) całkowite usunięcie niebezpiecznych materiałów i substancji ................................rok

8.

Inne, istotne informacje o wyrobach 6) ..............................................................................
............................................................................................................................................

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest:
Funkcja budynku

Powierzchnia
pokryta eternitem
(m2)

Rodzaj eternitu
(płaski, falisty)

Eternit
składowany
(tona)

Inne wyroby
zawierające
azbest2) (tona)

mieszkalny
gospodarczy
obora, stodoła
inne (wiata, garaż,..)
RAZEM*
* Dane z wiersza RAZEM przenieść do wiersza nr 4 i 5 informacji.

Data ..........................

Podpis .........................................

1

Objaśnienia:
* - niepotrzebne skreślić
1)
za wyrób zawierający azbest, uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu
2)
przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier i tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione
3)
podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury)
4)
według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” –
załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004
r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)
5)
na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki, w sprawie
dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub wprowadzania na polski obszar celny.
6)
np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest

2

Czernikowo, dnia..............................
WNIOSEK
o usunięcie wyrobów zawierających azbest
1.

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy
..................................................................................................................................................................

2.

Adres Wnioskodawcy
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
tel. kontaktowy.........................................................................

3.

Lokalizacja planowanych prac/ miejsce tymczasowego składowania/zalegania wyrobów
zawierających azbest:
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
(rodzaj budynku, nr działki i adres)

4.

Rodzaj wyrobów (eternit płaski, eternit falisty).......................................................................................

5.

Ilość odpadów zawierających azbest ( 1 płyta o wymiarach 1,25 m x 1,10 m waży ok. 15 kg)
(m² lub kg)................................................................................................................................................

6.

Przewidywany termin realizacji zadania od .................................do.......................................................

7.

Określenie zakresu pomocy:
a) wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie – demontaż, transport i utylizacja *
b) wnioskuję o dofinansowanie w zakresie odbioru i utylizacji już zdemontowanych przez
uprawnioną firmę wyrobów zawierających azbest i składowanych tymczasowo na mojej
nieruchomości *
c) wnioskuję o dofinansowanie w zakresie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest
zalegających na mojej nieruchomości *

* właściwe podkreślić
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku składam świadomy/a, iż na
podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wolności do lat 3. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem udzielania dofinansowania na realizację
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo i wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Gminę Czernikowo w wyniku
procedury udzielania zamówienia publicznego .

…….....................................................
Data i podpis wnioskodawcy
Do wniosku załączam:
1. Opis przedsięwzięcia.
2. Oświadczenia właściciela nieruchomości.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej).
4. Informację o wyrobach zawierających azbest.
5. Dokumenty potwierdzające uregulowanie stanu formalno-prawnego przedsięwzięcia: decyzja o pozwoleniu na
budowę lub zgłoszenie prac budowlanych dokonanych w Starostwie Powiatowym w Toruniu z adnotacją, że
Starosta Powiatu Toruńskiego nie wnosi zastrzeżeń - kopia potwierdzona z zgodność z oryginałem.

……………………, dnia ………………….

..........................................
…………………………..
Dane właściciela nieruchomości

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,

że

deklaruję

realizację

zadania

polegającego

na

zdjęciu,

zabezpieczeniu i unieszkodliwieniu azbestu zgodnie z aktualnie obowiązującymi
wymaganiami

prawnymi

przy

dofinansowaniu

w

formie

dotacji

ze

środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jednocześnie oświadczam, że nowe pokrycie dachowe wykonam we własnym
zakresie.*)

………………………………..
Podpis właściciela nieruchomości

*)

skreślić, jeśli nie dotyczy

