
ZARZĄDZENIE NR 87 /2020 

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 28.12.2020 roku

w sprawie przyjęcia wzoru wniosku dotyczącego sfinansowania zadania 

z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rawa 

Mazowiecka

Na podstawie art.3O ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U z 2020r. Poz. 713 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/192/14 Rady Gminy 

Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 

sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Rawa Mazowiecka zarządzam co następuje :

§ 1 . Przyjmuję wzór wniosku dotyczącego sfinansowania zadania z zakresu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, 

określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wnioski wraz z określonymi w nich załącznikami należy składać w trybie 

ciągłym w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 9.2017 Wójta gminy Rawa Mazowiecka z dnia 

14.02.2017r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Michał Michalik





Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka dn....................... r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka 
Al. Konstytucji 3 Maja 32 
96-200 Rawa Mazowiecka

Wniosek

Proszę o nieodpłatne wykonanie usługi (odbiór, transport i unieszkodliwienie) 
odpadów zawierających azbest, pochodzących z nieruchomości zlokalizowanej

w miejscowości........................................................nr domu ..........................  działka

numer ewidencyjny.......................... który stanowi moją własność/współwłasność*.

(podpis wnioskodawcy)

WNIOSKODAWCA:

Imię i Nazwisko/ Pełna nazwa podmiotu

Adres zamieszkania/ siedziby

Telefon/kontakt

NIP/REGON

Rodzaj podmiotu, z posesji którego będą 
usuwane wyroby zawierające azbest

JST/osoba fizyczna/ przedsiębiorca/inne*

Rodzaj budynku, z którego usunięto wyroby zwierające azbest:

Rodzaj budynku: Zaznaczyć znakiem X

Budynek mieszkalny

Budynek związany z działalnością 
w sektorze produkcji rolnej

(pomoc de minimis w rolnictwie)

Budynek związany z działalnością 
gospodarczą (pomoc de minimis)

Inny budynek

Źródło azbestu (typ budynku) Składowany, zdjęty z budynku: 
mieszkalnego/ gospodarczego/ 
przemysłowego/ mieszkalno - 
gospodarczego/ użyteczności 
publicznej/inne wyroby zawierające azbest*

Podstawowe parametry odpadów (azbest prosty/falisty *)

Ilość odpadów (m2)

*- niepotrzebne skreślić



Oświadczenia:

1) Oświadczam, źe:
- posiadam prawo do dysponowania nieruchomością /
-dysponuję nieruchomością na zasadzie posiadania samoistnego*, z której będą usuwane 
wyroby zawierające azbest.

2) Oświadczam że wyroby azbestowe zostały zdjęte zgodnie z prawem budowlanym.
3) Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią „Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rawa Mazowiecka” i 
przystępując do realizacji Zadania akceptuję jego warunki.

4) Wyrażam zgodę na wykonanie przez Wykonawcę wskazanego przez Gminę Rawa 
Mazowiecka zakresu wnioskowanych prac oraz na wykonanie przez upoważnione osoby 
kontroli dotyczących prawidłowości ich wykonania.

(miejscowość, data i podpis Wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Rawa Mazowiecka z siedzibą 
w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a. Listownie : adres siedziby Urzędu Gminy
b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie www.rawam.ug.gov.pl
c. telefonicznie: 046 814 42 41

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Lidia Stawińska. Można się z nią kontaktować 
telefonicznie 046 854 5173 lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres: iod@rawam.ug.gov.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa 
danych przez administratora, w tym realizacji Państwa praw.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z ternu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2013 - 2032. Podstawy prawne: 
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska oraz art. 6 ust. 1 lit. c) i e) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

*- niepotrzebne skreślić

http://www.rawam.ug.gov.pl
mailto:iod@rawam.ug.gov.pl


Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami 
prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę 
na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, 
tj.m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Z treścią klauzuli zapoznałem (łam) się

data i czytelny podpis

Załączniki do wniosku:

1) Zdjęcia usuniętych wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do odebrania z opisem 
„Wyroby azbestowe pochodzących z nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości....  
.................... nr domu............................. ’’

2) Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis/de minimis w rolnictwie, jakie podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą/rolnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc 
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis/de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenie o 
nieotrzymaniu takiej pomocy we wskazanym okresie - dotyczy tylko podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników jeżeli usunięcie wyrobów 
zawierających azbest miało miejsce z budynków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej lub działalnością rolniczą.

3) Informacja niezbędna do udzielenia pomocy dla podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą, według wzoru określonego w zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 r.w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 
o pomoc de minimis (Dz. U.z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) - dotyczy tylko podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą jeżeli usunięcie wyrobów zawierających azbest 
miało miejsce z budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

4) Informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie według wzoru 
określonego w zał. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) - dotyczy tylko rolników jeżeli 
usunięcie wyrobów zawierających azbest miało lub ma miejsce z budynków związanych 
z prowadzeniem działalności rolniczej.



WYPEŁNIA GMINA

Wnioskodawca jest wpisany do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających 
azbest (WBDA) oraz wniosek rozpatrzono pozytywnie (niepotrzebne skreślić):

-TAK

- NIE.

(pieczątka gminy, podpis Wójta lub osoby upoważnionej)

Uwagi gminy:........................................................................................


