
Załącznik nr 1 do Regulaminu usuwania przez Miasto Gorlice wyrobów azbestowych i odpadów 
azbestowych – Wzór wniosku o usunięcie wyrobów azbestowych  
 
 
       ……………………………………, dnia ………………… 
 
 
 

Urząd Miejski w Gorlicach  
Rynek 2 
38-300 Gorlice 

 
 
1. Dane Wnioskodawcy 
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon ………………………………………………………………. 

Adres e-mail …………………………………………………………………………… 
(nie jest obowiązkowo wymagany) 
 
 
2. Położenie nieruchomości, na które zlokalizowany jest obiekt budowlany pokryty 
wyrobami zawierającymi azbest 
 
Adres nieruchomości ……………………………………………………………………………………………. 
Oznaczenie działki: nr ew. dz. …………………………………………………………………………. 
 
3. Prawo do dysponowania nieruchomością (należy zaznaczyć stawiając znak X)  
 

 własność ………………….. 

 współwłasność ……………… (należy wymienić wszystkich współwłaścicieli) 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

 użytkowanie wieczyste ………………………………….. 

 inne ……………………… (należy podać jakie)  ………..………………………………………. 

4. Rodzaj obiektu (należy zaznaczyć stawiając znak X) 
 

 budynek mieszkalny ……………………………………. 

 budynek gospodarczy ………………………………….. 



 budynek mieszkalno-gospodarczy ………………………….. 

 inny ………………….. (należy podać jaki)  ………..………………………………………. 

 
5. Rodzaj i ilość wyrobów azbestowych (rodzaj należy zaznaczyć stawiając znak X) 
 
Płyty faliste …………………………… ilość (m2) …………………………………… 

Płyty płaskie …………………………… ilość (m2) …………………………………… 

 
6. Planowany termin wykonania wymiany pokrycia dachowego  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych 
z przedłożonym wnioskiem, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) 
 
 
                 ………………………………………………. 
                     (czytelny podpis Wnioskodawcy)  
 
 
Załączniki: 

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli ww. 
nieruchomości/obiektu budowlanego w celu weryfikacji danych zawartych we 
wniosku przez zespół weryfikujący (powołany przez Burmistrza Miasta Gorlice).  

2. Oświadczenie dotyczące występowania w obiekcie budowlanym lub jego 
bezpośrednim sąsiedztwie ostoi lub siedlisk gatunków zwierząt podlegających 
ochronie prawnej (ptaków i nietoperzy). 

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości/obiektu 
budowlanego, potwierdzona za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu na prośbę 
zespołu weryfikującego wniosek). 

4. Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy przez właściciela nieruchomości/obiektu 
budowlanego – w przypadku tytułu prawnego innego niż prawo własności lub prawo 
użytkowania wieczystego lub przez wszystkich współwłaścicieli 
nieruchomości/obiektu budowlanego - w przypadku współwłasności.  

5. Dokument stanowiący podstawę rozpoczęcia robót budowlanych objętych wnioskiem 
(kserokopia zaświadczenia organu architektoniczno-budowlanego o braku sprzeciwu 
do zgłoszenia robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego 
i usunięciem wyrobów zawierających azbest - potwierdzona za zgodność 
z oryginałem, oryginał do wglądu na prośbę zespołu weryfikującego wniosek).  

6. Wypełniona 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. 2011 r. Nr 8, poz. 31). 


