
 

 

 

WAK.234.1.2020.MKB.4                                                          Warszawa, 09 września 2020 r. 

 

Ogłoszenie o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Warszawie 

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 
r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 
ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U z 2019 r. poz. 2004), zwanego dalej „rozporządzeniem", 
informuję że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie dysponuje poniżej 
wskazanym zbędnym składnikiem rzeczowym majątku ruchomego: 

L.p. Nazwa składnika Opis Uwagi 

1 Samochód osobowy 
marki Ford Fusion, VIN: 
JN1TENT30U0020209 

Rok produkcji 2005 
Poj. silnika 1388 cm3 

Rodzaj paliwa: Benzyna 

Aktualne ubezpieczenie 
OC/AC/NNW do 14.10.2020 r. 

Szczegółowy opis w/w składnika majątku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
 

 W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ww. składnik 
majątku przeznacza do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu 
zgodnie z § 38 rozporządzenia na czas nieoznaczony lub dokonania darowizny zgodnie z § 
39 rozporządzenia. 

 Jednostki, organy i instytucje zainteresowane przejęciem ww. składnika majątku w drodze 
nieodpłatnego przekazania lub darowizny, które spełniają warunki określone w § 38 lub § 39 
rozporządzenia, mogą składać pisemne wnioski odpowiednio o nieodpłatne przekazanie lub 
darowiznę. 
Wniosek należy przesłać pocztą na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 
Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, z dopiskiem „wniosek o 
nieodpłatne przekazanie/darowiznę składnika majątku" lub na adres e-mail: 
zampub.warszawa@rdos.gov.pl lub na skrzynkę podawczą Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Warszawie za pomocą platformy ePUAP dostępną pod adresem: 
/RDOSWARSZAWA/skrytka w terminie do dnia 23.09.2020 r. 
 
W przypadku gdy zostanie złożony więcej niż jeden kompletny i  spełniający wymogi formalne 
wniosek o nieodpłatne przekazanie/darowiznę Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie rozpozna wniosek z najwcześniejszą datą wpływu. 
 

 Wniosek o nieodpłatne przekazanie powinien zawierać w szczególności: 
1. Nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika 

rzeczowego majątku ruchomego. 
2. Wskazanie składnika majątku, którego wniosek dotyczy. 
3. Oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany 

w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym.  
4. Uzasadnienie. 
 

 Wniosek o dokonanie darowizny powinien zawierać w szczególności: 
1. Nazwę siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu. 
2. Wskazanie składnika majątku, którego wniosek dotyczy, 
3. Oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego 

zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym. 
4. Zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, 

w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny. 
5. Wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez 

podmiot wnioskujący o darowizną. 
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6. Uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu. 
 
Do wniosku należy załączyć statut zainteresowanego podmiotu. 
 
Samochód marki Ford Fusion można obejrzeć w Płocku ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock w 
Wydziale Spraw Terenowych w Ciechanowie, Oddział w Płocku (WSTC-P) po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. (24) 26-20-534 lub mail: 
wst.plock.warszawa@rdos.gov.pl  
 
 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Warszawie. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. 

H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, za pośrednictwem faxu pod numerem (22) 556-56 02, lub za 

posrednictwem poczty elektronicznej: warszawa@rdos.gov.pl 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 

następuje za pomocą adresu e-mail: abi.warszawa@rdos.gov.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu 

o niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, tj. w oparciu o wypełnienie obowiązku prawnego. 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

w Warszawie innym odbiorcom: 

− na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,  

− z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,  

− o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym, 

− w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa 

zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym/warunkiem zawarcia 

umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości zawarcia umowy; 

10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane będą/nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
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