Zarejestrowano:

……………………………………………………………
miejscowość, data

Wnioskodawca

………………………………………………………
………………………………………………………
Nazwa lub imię i nazwisko

………………………………………………………
Siedziba lub adres zamieszkania

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

Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WNIOSEK
o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz
CZĘŚC I.
1.Lokalizacja wyrobow/ odpadow zawierających azbest (adres nieruchomosci):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.Numer działki ewidencyjnej: ……………………. Obręb geodezyjny: ………………………………….
3. Tytuł prawny do nieruchomosci: ……………………………………………………………………………….
4.Usuwanie wyrobow zawierających azbest obejmuje( własciwe zaznaczyc)
 budynek mieszkalny
 budynek gospodarczy
 budynek garazowy
 altanę działkową
 inny obiekt (okreslic jaki)…………………………………………………………………………………………
5.Zakres przewidzianych prac (własciwe zaznaczyc)
 demontaz, transport, unieszkodliwianie wyrobow azbestowych
 transport i unieszkodliwianie wyrobow azbestowych zdemontowanych przed dniem złozenia
wniosku
6.Rodzaj wyrobow zawierających azbest ( własciwe zaznaczyc):
 płyty dachowe: azbestowo-cementowe płaskie, azbestowo-cementowe faliste
 płyty elewacyjne: azbestowo-cementowe płaskie, azbestowo-cementowe faliste
 inne(okreslic jakie)……………………………………………………………………………………………………
7.Śzacowana ilosc usuwanych wyrobow (podana w m2):
 z demontazem …………………………….
 bez demontazu ……………………………..
……………………………………
(miejscowosc, data)

…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

CZĘŚĆ II. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
1.

Mając swiadomosc odpowiedzialnosci karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k. za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy oswiadczam, ze:
- prowadzę działalnosc związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi oraz
jestem beneficjentem pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołowstwie*
 TAK

 NIE

prowadzę pozarolniczą działalnosc gospodarczą oraz jestem beneficjentem pomocy de minimis
 TAK
2.

3.
4.

5.

6.

 NIE

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta i Gminy Międzyrzecz obejmuje wyłącznie koszty demontażu, załadunku, odbioru,
transportu i unieszkodliwiania powyższych wyrobów, nie obejmuje natomiast zakupu i wykonania
nowego pokrycia;
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie na terenie nieruchomości wskazanej we wniosku kontroli realizacji
zadania przez przedstawicieli Gminy oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze na każdym jego etapie.
Wyrażam zgodę na wejście na teren mojej nieruchomości wybranego przez Gminę przedsiębiorcy
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu demontażu i usunięcia
z niej wyrobów zwierających azbest, lub tylko usunięcia z niej wyrobów zwierających azbest.
Jednocześnie zobowiązuję się do: uzgodnienia z Wykonawcą wskazanym przez Gminę Międzyrzecz,
terminu usunięcia wyrobów zawierających azbest, umożliwienia Wykonawcy ich usunięcia oraz
podpisania dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez Wykonawcę zadania (Karty przekazania
odpadu, Protokołu demontażu/odbioru).
Oświadczam, że organizacja wszelkich prac wykonywanych na wskazanej we wniosku nieruchomości,
w zakresie usunięcia odpadów zawierających azbest oraz zabezpieczenie mienia w okresie wykonywania
ww. prac, będzie przedmiotem ustaleń wyłącznie między mną, jako właścicielem/ współwłaścicielem /
użytkownikiem nieruchomości objętej realizacją prac, a podmiotem wskazanym przez Gminę.
Oświadczam, że wyrażam zgodę wyraża zgodę na uczestniczenie w kosztach usunięcia wyrobów
zawierających azbest z mojej nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem na warunkach, określonych w
odrębnej umowie

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

Data i podpis wnioskodawcy

* - zaznaczyc własciwe

CZĘŚĆ III. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
l) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się
wyroby zawierające azbest:
a) kopia odpisu z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów - wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy
przed złożeniem wniosku, lub wydruk z elektronicznego rejestru ksiąg wieczystych z dnia złożenia wniosku
oraz pełnomocnictwo notarialne w przypadku współwłasności - udzielone przez wszystkich pozostałych
współwłaścicieli do występowania w ich imieniu przy dopełnianiu formalności związanych ze składaniem
przedmiotowego wniosku oraz podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości
położonych na terenie gminy Międzyrzecz obejmującej prace związane z:
• demontażem wyrobów zawierających azbest,
• transportem odpadów zawierających azbest z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
• unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest;
b) kopia umowy w przypadku dzierżawy, najmu, użyczenia lub innej temu podobnej umowy wraz z pisemną
zgodą właściciela nieruchomości na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości
wskazanej we wniosku;
c) potwierdzenie użytkowania przez Wnioskodawcę wskazanej działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym,
na której znajdują się wyroby zawierające azbest, gdy wnioskodawcą jest użytkownik działki ogrodowej,
2) w przypadku osób, których nieruchomości nie są ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych,
składają wypełniony formularz „Informacja o wyrobach zawierających azbest" ( załącznik nr 3 do
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. - Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31),
3) w przypadku konieczności demontażu wyrobów zawierających azbest kopia zgłoszenia w Śtarostwie
Powiatowym w Międzyrzeczu robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę z
widoczną pieczęcią wpływu,
4) w przypadku przedsiębiorcy:
• wszystkie zaświadczenia i oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis albo oświadczenie o
nieuzyskaniu takiej pomocy w roku złożenia wniosku i okresie 2 poprzedzających go lat,
• informacja na formularzu wg wzoru rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010r. ( Dz. U. z 2010r.
Nr 53, poz. 311),
4) w przypadku rolnika:
• wszystkie zaświadczenia i oświadczenia o uzyskanej pomocy albo oświadczenie o nieuzyskaniu takiej
pomocy w roku złożenia wniosku i okresie 2 poprzedzających go lat,
• informacja na formularzu wg wzoru rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca 2010r. ( Dz. U. z
2010r. Nr 121, poz. 810)

