Zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Krasnystaw lub przesłać pocztą na adres
Urzędu Gminy Krasnystaw

WYPEŁNIA URZĄD GMINY:
Data rejestracji………………………………….
Godzina rejestracji……………………………..
Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr…….....

Pieczęć Urzędu Gminy

Zgłoszenie lokalizacji
materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Krasnystaw
w roku 20.........
CZĘŚĆ I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA
1. Dane wnioskodawcy:
a ) imię i nazwisko
.......................................................................................................................
b) dane do korespondencji
ulica ............................................................... nr domu .................. nr mieszkania…………………..
miejscowość ......................................... .kod pocztowy .................., tel. kontaktowy……………….
c) dowód osobisty numer .......................................... wydany w dniu ....................................................
przez………………………………………………………………………………………………….

2. Miejsce występowania eternitu:
ulica ......................................................................................nr domu……………………….
miejscowość ............................................................... kod pocztowy ....................................
numer ewidencyjny działki ............... nr i nazwa obrębu ..................................................... .
3. Rodzaj oraz ilość eternitu:
Budynek mieszkalny i/lub gospodarczy, ilość budynków ………………….


ilość azbestu ................... m², rodzaj: płyty azbestowe płaskie / faliste

eternit zdeponowany na działce gruntowej przed 6.05.2004r.


ilość azbestu ................... m², rodzaj: płyty azbestowe płaskie / faliste

eternit zdeponowany na działce gruntowej po 6.05.2004r.


ilość azbestu ................... m², rodzaj: płyty azbestowe płaskie / faliste

Oświadczam, że prace demontażowe zostały wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i 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, z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru
wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004r.)
Ja niżej podpisany/a .............................................oświadczam, że:
1) jestem uprawniony do złożenia niniejszego zgłoszenia oraz posiadam prawo
do dysponowania nieruchomością której dotyczy zgłoszenie na cele związane
realizacją zadania,
2) nie przystąpiłem/am do innego projektu finansowanego ze środków publicznych
w zakresie zbieżnym ze Zgłoszeniem lokalizacji,
3) nie będę wysuwał w stosunku do Urzędu Gminy Krasnystaw żadnych roszczeń
związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia.

………………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy)
Załączniki:
1. kserokopia (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) zgłoszenia robót dot. wymiany
pokrycia dachowego z płyt azbestowych złożonego w Starostwie Powiatowym
w Krasnymstawie wraz kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem
budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku usunięcia
odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działce gruntowej),
2. oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu zgodnie z § 8 ust. 3
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010r. Nr 162,
poz. 1089), (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru
wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych przez
wejściem w życie przepisów rozporządzenia tj. przed 6.05.2004r.) – załącznik Nr 2
do zgłoszenia.

