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                                  WGOŚ.K11-F2 

Ciechanów, dnia ……………… 

  

 

Urząd Miasta Ciechanów 
 

Wydział Gospodarki Odpadami 

i Ochrony Środowiska 

Plac Jana Pawła II 6 

06-400 Ciechanów 
 

 

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW 

ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU MIASTA CIECHANOWA 

 

1. Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………..…………………………..…………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: .…………..……………………………………………………………………………………. 

2. Położenie nieruchomości, gdzie występują wyroby/odpady zawierające azbest: 

Adres nieruchomości: ..………….…………………………………………………………………….… 

Oznaczenie działki: nr ew. ……………………….. obręb ….…………………………………………...  

3. Prawo do dysponowania nieruchomością: 

Własność/użytkowanie wieczyste (skreślić niewłaściwe) 

Współwłasność (podać współwłaścicieli) ..……………………………………………........................... 

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

Na terenie nieruchomości jest/nie prowadzona działalność (podkreślić właściwe). 

4. Rodzaj obiektu: 

Budynek (np. mieszkalny, gospodarczy) ……………………………, inny ……………………………. 
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5. Rodzaj wyrobów zawierających azbest: 

Płyty azbestowo-cementowe (faliste/płaskie) …………………, inne ………………………………….. 

6. Ilość wyrobów/odpadów zawierających azbest (m2 lub kg):  ……………………….  

7. Planowany termin wykonania  prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest: ……...…………………………………………………………………………………... 

8. Załączniki: 

− kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (przy współwłasności 

oświadczenie współwłaścicieli dotyczące zgody na prowadzenie prac określonych 

we wniosku); 

− oświadczenie właściciela/i nieruchomości w przypadku braku tytułu prawnego lub tytułu 

użytkowania wieczystego (dla terenów stanowiących ogrody działkowe) wyrażające zgodę 

na usunięcie wyrobów zawierających azbest, dla terenów stanowiących ogrody działkowe; 

− informacja o wyrobach zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik 

do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań 

w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania 

i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31); 

− kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie zamiaru przystąpienia do prac związanych 

z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej, tj. Staroście Ciechanowskiemu (wymagane na 21 dni 

przed planowanym rozpoczęciem robót) lub kopią wymaganego pozwolenia na budowę przy 

zmianie konstrukcji obiektu podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest 

(lub oświadczenie o wystąpieniu o uzyskanie dokumentu stanowiącego podstawę rozpoczęcia 

robót budowlanych – w terminie określonym przed rozpoczęciem robót i uzupełnienie 

załącznika do wniosku przez rozpoczęciem usługi).  

  

 

 

 

………………………………   

(czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 


