
UCHWAŁA NR XXXIX/278/18
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
w sprawie określenia zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1888, poz. 1999, 
poz. 2056, poz. 2290; z 2018 r. poz. 9, poz. 88) w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 
2009-2032”  oraz  uchwałą Nr XXIV/187/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia23 stycznia 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu z terenu Miasta Rawa Mazowiecka Rada Miasta Rawa 
Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr VIII/55/15 Rada Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie 
określenia zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 
2016 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Uchwała Nr  VIII/55/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2015 r.  
w sprawie określenia zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka”;

2) tytuł załącznika do uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Zasady finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
terenu miasta Rawa Mazowiecka”;

3) w § 6 załącznika do uchwały pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2) wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych zasad finansowania zadań z zakresu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka”;

4) wniosek stanowiący załącznik do „Zasad finansowania zadań z zakresu  usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka

Zbigniew Sienkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/278/18

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Rawa Mazowiecka  dn. …………….r.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Plac Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka 

Wniosek

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

w Rawie Mazowieckiej ul. ……………………………nr domu …………………, działka numer 
ewidencyjny………………….  który stanowi moją własność/współwłasność*.

…………………………………………..

(podpis wnioskodawcy)

WNIOSKODAWCA:

Imię i Nazwisko
Adres
Telefon/kontakt
Rodzaj podmiotu, z posesji którego będą usuwane 
wyroby zawierające azbest

JST/osoba fizyczna/ przedsiębiorca/inne*

Podstawowe parametry odpadów (azbest prosty/falisty *)
Ilość odpadów (m2/ Mg)

Rodzaj odpadów Eternit/ inne*
Źródło azbestu (typ budynku) 1) Znajdujący się na budynku,

2) składowany, zdjęty z budynku:  mieszkalnego/ 
gospodarczego/ przemysłowego/ mieszkalno – 
gospodarczego/ użyteczności publicznej/inne wyroby 
zawierające azbest*

*- niepotrzebne skreślić

/Podpis/

Wykaz dokumentów niezbędnych do przedłożenia przy składaniu wniosku:

- kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego, z którego są usuwane 
elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu).

- w przypadku współwłasności, zgoda wszystkich właścicieli na zbiórkę i utylizację materiałów 
niebezpiecznych.
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