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

               Miejscowość i data 

…………………………………… 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 

…………………………………… 

…………………………………… 
Adres zamieszkania 

…………………………………… 
Telefon  (informacja obowiązkowa) 

                    WÓJT GMINY SABNIE 
 

 

Wniosek o odebranie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 
 

1. Miejsce wytworzenia odpadów zawierających azbest 

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

Numer ewidencyjny działki:…………………………………………………………….................. 

Numer obrębu ewidencyjnego: ……………………………………………………………………. 

□ budynek mieszkalny       □ budynek gospodarczy   □ inny obiekt…….................................. 

2. Źródło powstania 

□  pokrycie dachowe  □ elewacja budynku  □ inne  ………………………… 

3. Rodzaj odpadów: 

 □ płyty faliste  □ płyty płaskie   □ inny odpad zawierający azbest 

4. Ilość odpadów ogółem w m2: ………………………………………………………..………. 

5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 

6. Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania w/w nieruchomością na cele budowlane. 

  

7. Oświadczam, że demontaż wyrobów azbestowych objętych wnioskiem został dokonany zgodnie z 

obowiązującymi  w danym czasie przepisami prawa budowlanego. 

8. Informuję, że zdemontowane odpady zawierające azbest są przygotowane do odbioru tj.  

zabezpieczone, złożone na paletach, na utwardzonym podłożu, z możliwością swobodnego dojazdu 

autem wyposażonym w hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS). 

9. Zobowiązuję się udostępnić wjazd na nieruchomość w celu usunięcia odpadów azbestowych. 

 

                                                                                     

            …………… ……………………………  
                       data i podpis wnioskodawczyni 

                                                   
Załączniki do wniosku: 

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania – zgodnie z Rozporządzeniem  

Ministra Gospodarki  (Dz. U. z 2011 r., nr 8, poz. 31).  

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych. 

3. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości z której wnioskuję o odbiór 

eternitu.  

4. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów budowlanych 

zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub kopia pozwolenia na budowę 

wymaganego w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających 

azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia. 

Dokument pomocniczy w celu sporządzenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest…” : Ocena stanu i 

możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Za przeprowadzenie okresowej kontroli 

odpowiada właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości/obiektu zawierającego azbest. Ocenę 

sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest (tego 

dokumentu nie przekazuje się razem z wnioskiem . Jest to informacja dla Wnioskodawcy).  


