Wójt Gminy Płaska
16 — 326 Płaska 53

o dofinansowanie

WNIOSEK

demontażu, transportu

i unieszkodliwiania odpadów

zawierających azbest

Data rejestracji: .......................... r.
Wpisano do rejestru wniosków pod nr:

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

WYPEŁNIA WNIOSKOWDAWCA DRUKOWANYMI LITERAMI
1.Nazwisko i imię oraz adres (właściciela/właścicieli budynku):
....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
(ulica lub miejscowość)
(nr ew. działki)
(obręb)
3. Zakres działania:

]) Demontaż, transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego z płyt azbestowocementowych płaskich/falistych o grubości ........... i łącznej powierzchni ..................
Ilość wyrobów przeznaczonych do zdemontowania, transportu i unieszkodliwiania:

1112.

budynek mieszkalny w ilości ....................... m2 i grubości .............. mm
budynek gospodarczy w ilości ....................... m2 i grubości .............. mm
2)

Transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych

płaskich/falistych o'grubości ....... i łącznej powierzchni .................. m2.
Ilość wyrobów zdemontowanych przygotowanych do transportu i unieszkodliwiania:
budynek mieszkalny w ilości ....................... m2 i grubości .............. mm
budynek gospodarczy w ilości ....................... m2 i grubości .............. mm
4. W budynku

jest/nie jest prowadzona działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o

swobodzie działalności gospodarczej.
Oświadczam(y), iż:
1. wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am)
zgodnie z prawdą.

Płaska, dnia

............................................................................................
(podpis
czytelny Wnioskodawcy(ów)

Uwagi:
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53
(pokój nr 01 - parter)
Załączniki do wniosku:
1. Ocena stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”
wykonana zgodnie z 5 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr
71, poz. 649).
2. W przypadku budynków mieszkalnych
będących przedmiotem współwłasności —
zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie
prac związanych z usuwaniem
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
oraz
upoważnienie dla
wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli.
3. Klauzula informacyjna — RODO.
4. Oświadczenie o zgodzie dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.

Klauzula informacvina
Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, że:
1
. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Płaska
z siedzibą główną
Płaska 53, 16 — 326 Płaska, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi
operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Z inspektorem ochrony danych u Administratora, można skontaktować
się elektronicznie
pod adresem iansz@plaska.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia
obowiązku wynikaj ącego
z przepisach prawa, polegającego na wydaniu zezwolenia na wycinkę drzew. Podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych jest Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa
o ochronie przyrody.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym

podmiotom na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
przez okres 10 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia

sprzeciwu.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych
jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania.

w.

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

*Niepotrzebne skreślić

(data)

(podpis wnioskodawcy)

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
...... ...........n...-...""...n-un...-......."-...............-.......-.u.......uu......-.-.-..--."...-uuu.....u..."...u-"uuu......
Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
u... ................ ...-uu. . ............ . ..... ...... ..... . ..... .u ..... .uu... ............. ...-.....unnn ------ ...-... ..... uuu...-u......"

Rodzajzabudowy”:..„... ......
Numerdziałkiewidencyjnej”
Numer obrębu ewidencyjnego”
Nazwąrodzajwyrobu3):..... .....

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

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

Ilośćwyrobów4):... ......

Datasporządzeniapoprzedniej ocenys):. .....
Grupa/

Rodzaj

nr
1

i

...... .. ..... ..
.....
..... . ....... . .....
stan wyrobu

Sposób zastosowania azbestu

1

Powierzchnia pokryta masą natryskową

2

Tynk

3

Lekkie

4

Pozostałe wyroby

Punkty

Ocena

3

4

płyty izolacyjne
z

z

azbestem (ciężar obj.

30

< 1 000

kg/nF)

25

azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)

10

Duże

uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien

Niewielkie uszkodzenia powierzchni
naruszona struktura włókien

(rysy,

odpryski,

Ścisła struktura włókien przy braku warstwy

jej

(torkret)

30

5

III

......... ..

zawierający azbest

Struktura powierzchni wyrobu : azbestem

8

..

.....
.....

azbestem

z

II

7

......... .

2

I

6

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

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

dużych ubytkach

60

załamania),

30

lub

15

zabezpieczającej

Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń

0

Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu

9

Wyrób

jest

10

Wyrób

bezpośrednio dostępny

11

Wyrób

narażony na uszkodzenia mechaniczne

12

Wyrób

narażony na wstrząsy

13

Wyrób

nie

IV

Miejsce usytuowania wyrobu

14

Bezpośrednio

15

Za

16

W

17

Na

18

Elementy obiektu (np. osłony balkonowe,

przedmiotem

jest narażony
w

: azbestem

jakichś prac

30

(do wysokości 2

15

m)

10

i drgania lub czynniki atmosferyczne

10

na wpływy zewnętrzne
w

0

stosunku do pomieszczeń użytkowych

pomieszczeniu

30

zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem

25

systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)

25

zewnątrz obiektu (np. tynk)

20

filarki

międzyokienne)

10

19

Za
zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem,
ponad
pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym

20

Bez

kontaktu

z

pomieszczeniem

(np.

na

dachu

odizolowanym

od

5

0

pomieszczeń mieszkalnych)

wykorzystanie

miejsca/obiektu/urządzenia

21

Regularne przez

dzieci, młodzież lub sportowców

22

Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)

30

23

Czasowe

15

24

Rzadkie (np.

V

przemysłowej

25

budowlanego/instalacji
40

(np. domki rekreacyjne)

Nieużytkowane

gospodarskie,

instalacje)

strychy, piwnice, komórki)

5

(np.
zabudowania
opuszczone
mieszkalne
wyłączone z użytkowania
obiekty, urządzenia
SUMA

lub
lub
PUNKTÓW

0

OCENY

STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej
jedną pozycję. Jeśli w grupie
zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych
grup, należy uwzględnić
tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów
pozwala określić
stopień pilności:
Stopień pilności I
od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestcwy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności H
od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopień pilności HI
do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

......................................................................................................
Oceniający
(nazwisko

i

Właściciel/Zarządca
(podpis)

imię)

(miejscowość, data)

(adres lub pieczęć z adresem)

dam
1)

”
'”

")

Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek
przemysłowy,
inny.
Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego
miejsca
występowania azbestu.
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowe-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowe-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cieme azbestowe-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, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione,
wtym papier i tektura, podać jakie.
Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach
właściwych dla
danego wyrobu (m2, m3, mb).
Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza
ocena, należy wpisać
"pierwsza ocena".
›

5)

,

Płaska,dnia........ .........

..........

Oświadczenie
o zgodzie na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
Ja, niżej podpisany
zam.

......

....... ............... ................................... . ........ ...,
.............. . ............... .. ............. .. ............... ............ ...,
.

.

legitymujący się dowodem osobistym serii:......
....................... . ......... ,

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na czasowe
gruntem, działka nr ......... .

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

.................... . ...... ,

dysponowanie

położonej w

moim

miejscowości

w celu usunięcia wyrobów zawierających

azbest.

Niniejsze oświadczenie potwierdzam własnoręcznym podpisem.

