
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania
usługi usuwania odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest z nieruchomości 
położonych na terenie miasta i gminy 
Nowogard.  

.....................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

.......................................................................
(ulica/ nr domu/ nr mieszkania)

.......................................................................
(miejscowość)

.......................................................................
(nr dowodu osobistego/ przez kogo wydany)

...................................................................…
nr telefonu

Burmistrz Nowogardu

Plac Wolności 1

72-200 Nowogard        

WNIOSEK 

o przyznanie usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 

CZĘŚĆ I /wypełnia wnioskodawca/

1. Lokalizacja przedsięwzięcia (miejsce/ adres wytworzenia odpadów zawierających azbest):

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2. Obręb geodezyjny i numer działki: ................................................................................................................

3. Tytuł prawny do nieruchomości .....................................................................................................................

4. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują (właściwe podkreślić):

budynek mieszkalny budynek gospodarczy budynek garażowy altanę działkową

inne..........................................................................................................................................................................

5. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje (właściwe podkreślić):

 demontaż wyrobów azbestowych

 odbiór wyrobów azbestowych zdemontowanych przed  złożeniem wniosku

6. Rodzaj wyrobów (właściwe podkreślić): 

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

inne..........................................................................................................................................................................

7. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest [m2]:..................................................................................

....................................
(miejscowość, dnia)

....................................
(podpis)

CZĘŚĆ II – OŚWIADCZENIA /wypełnia wnioskodawca/
Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, a w obiekcie objętym w/w pracami nie jest prowadzona działalność
gospodarcza.
Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wymienioną w pkt. 2 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią uchwały nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca

Data wpływu:..................................................
Nr sprawy:......................................................



2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy
Nowogard”  oraz  z  Regulaminem  przyznawania  usługi  usuwania  odpadów  niebezpiecznych  zawierających
azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard. 
Przyjmuję do wiadomości,  iż  moje dane oraz dane osób fizycznych  przeze mnie reprezentowanych będą
przetwarzane  przez  Gminę  Nowogard  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit  c)  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dytektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz
zapoznałem/-łam się z informacjami, o których mowa w art. 13 w/w rozporządzenia, dostępnymi na stronie
internetowej: www.nowogard.pl/rodo oraz Biurze Obsługi Interesanta, znajdującym się w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Zobowiązuje się przekazać uzyskane informacje, osobom fizycznym przeze
mnie reprezentowanym.
Wyrażam zgodę na usunięcie wyrobów zawierających azbest, przez wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą
Prawo  zamówień  publicznych  oraz  na  wykonywanie  czynności  kontrolnych  dotyczących  prawidłowości
realizacji zdań objętych dofinansowaniem.
Świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  podanie  nieprawdy  –  zgodnie  z  art.  233  K.K.  potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
Art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega
karze pozbawienia wolności do lat 8.

     ……………………………………………..                                                                                 ...............................................
(miejscowość, dnia)           (podpis wnioskodawcy)

Wymagane załączniki:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
2. W  przypadku  obiektów  budowlanych  będących  przedmiotem  współwłasności  -  zgoda  wszystkich

współwłaścicieli na przeprowadzenie prac związanych z usuwaniem azbestu.
3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na

budowę  (w  zależności  od  zakresu  wykonywania  prac)  wydane  przez  właściwy  wydział  Starostwa
Powiatowego w Goleniowie;

4. Wypełniony formularz ,,Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania”,
zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wymagań
w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania  instalacji
lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 Nr 8, poz.
31)

5. Dokumentacja fotograficzna – kolorowe fotografie obiektu, z którego planowane jest usunięcie azbestu 
lub azbestu zdemontowanego, przeznaczonego do odbioru.


