
 
Załącznik Nr 1 do „Regulaminu poniesienia kosztów ze środków 
Budżetu Miasta Zakopane załadunku, transportu  
i  unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest 
z obiektów budowlanych należących do osób fizycznych”  

 

Zakopane, dnia ………………….................... 
 

BURMISTRZ MIASTA 
ZAKOPANE 

 

 

WNIOSEK 

 

o poniesienie ze środków budżetu Miasta Zakopane kosztów załadunku, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest z obiektów 

budowlanych należących do osób fizycznych, spełniających wymagania zawarte w § 2 
ust. 2 Regulaminu poniesienia kosztów ze środków budżetu Miasta Zakopane 

załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest 
z obiektów budowlanych należących do osób fizycznych. 

 
 

1. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………....................... 

Dowód osobisty seria ………..… nr ………..…  wydany przez ………………………..………….. 

PESEL …………………………… 

2. Adres budynku mieszkalnego / gospodarczego*, w którym przeprowadzony został demontaż 
pokrycia dachowego / elewacji* zawierającej azbest: 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr ewidencyjny działki …………………………………… obr. ……………………………..…..…….. 

Tytuł prawny Wnioskodawcy do nieruchomości ………………………..…………………………........ 

Oświadczam, że właścicielami nieruchomości są  ( nazwisko, imię,  adres) 

1. ……………………………………………………………………….………………………………... 

2. …………………………………………………………………….…………………………………... 

3. ………………………………………………………………….……………………………………... 

3. Opis zdemontowanego pokrycia dachowego / elewacji*: 



 wielkość zdemontowanej powierzchni: 

a/ pokrycie dachowe ……………………….……/m2/  b/*elewacja ……………………..………..../m2/ 

 rodzaj zastosowanych płyt (faliste, płaskie) …………………………………………….………..… 

 
4. Miejsce składowania zdemontowanego pokrycia dachowego / elewacji* zawierającej azbest 
 

………………………………………………………………………………............................................ 

 
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję „Regulamin poniesienia kosztów ze środków budżetu Miasta 
Zakopane załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest 
z obiektów budowlanych należących do osób fizycznych”, oraz znane mi są sposoby postępowania 
z odpadami zawierającymi azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku.  
Oświadczam, że są mi znane skutki prawne składania fałszywych oświadczeń o których mowa w art. 233 
Kodeksu karnego.  
 
 

      …………………………………….. 
                        podpis Wnioskodawcy 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
Do wniosku należy dołączyć: 

 
1. Kserokopię dokumentów potwierdzających prawo własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego,-  

aktualnego odpisu z ksiąg wieczystych lub aktualnego wydruku księgi wieczystej z Centralnej Bazy 
Danych Ksiąg Wieczystych lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.  

2. Wnioskodawca, który nie jest właścicielem załącza do wniosku pisemną zgodę właściciela nieruchomości – 
osoby fizycznej na przeprowadzenie robót związanych z unieszkodliwianiem azbestu. 

3. „Informację o wyrobach zawierających azbest”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest 
oraz wykorzystywania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające 
azbest (z. U. z 2011 Nr 8 poz. 31). 

4. W przypadku budynków mieszkalnych będących przedmiotem współwłasności bez wydzielonej odrębnej 
własności lokali – zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonywanie prac związanych z usuwaniem 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania 
w imieniu wszystkich współwłaścicieli.   

 
 
Po zakończeniu prac związanych z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest przez Wykonawcę 
określonego w  § 4 ust. 2 Regulaminu Wnioskodawca powiadamia Urząd Miasta Zakopane przedkładając 
na dzienniku podawczym: 

 
1.  „Informację o wyrobach zawierających azbest”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest 
oraz wykorzystywania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające 
azbest (z. U. z 2011 Nr 8 poz. 31). 

2. Kopię faktury wraz z kartą przekazania odpadu oraz dowodem dokonania zapłaty za usługę (oryginał 
do wglądu) - dot. Wnioskodawców w przypadku, których odbiór odpadów przewyższył 3 000 zł, 
w związku z czym ponoszą pozostałe koszty unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających 
azbest. 


