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Trąbki Wielkie, dnia........................................... 

 

WNIOSEK 

przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu gminy Trąbki Wielkie 

 

1. Wnioskodawca: 

- imię i nazwisko lub nazwa i adres: 

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

- status prawny (osoba fizyczna, osoba prawna /rodzaj/, jednostka organizacyjna, inne) 

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

- PESEL/REGON 

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

- adres do korespondencji: 

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

- telefon/email: 

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

2. Miejsce występowania wyrobów azbestowych: 

- adres: 

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

- numer działki ewidencyjnej i obrębu ewidencyjnego: 

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

- rodzaj zabudowy: 

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

3. Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości na której występują wyroby 

azbestowe (własność, współwłasność, użyczenie, najem, inne): 

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

4. Informacja o wykorzystywanych wyrobach azbestowych: 

- nazwa, rodzaj1): 

□ płyty azbestowo-cementowe faliste 

□ płyty azbestowo-cementowe płaskie 

□ inne ................................................................................................... 

- ilość (w kg, m2, m3, m.b. lub km): 

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

- informacje dodatkowe: 

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

 
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Zarządzenia nr 45 z dnia 19.05.2021 r. Wójta Gminy Trąbki 

Wielkie w sprawie sposobu realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Trąbki Wielkie na lata 2021-2032”  

2. Oświadczam że, wnioskowane wyroby zawierające azbest zostały zdemontowane z obiektów 

niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz sposobów ich 

przetwarzania. 

 

 

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

   (podpis wnioskodawcy) 
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Objaśnienia: 

 

Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą 

klasyfikację: 

- płyty płaskie azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 

- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 

- rury i złącza azbestowo-cementowe, 

- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, 

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

- wyroby cierne azbestowo-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, 

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem 

w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),  

- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 

19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale 

niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, 

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać 

jakie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


