...........................................................
Miejscowość, data

................................................
(Imię i nazwisko/ nazwa firmy)

................................................
................................................
(Adres zamieszkania)

................................................
(Telefon kontaktowy/ adres e-mail)

Burmistrz Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość
WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna: art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)
1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:
…………………………………………………………………………………….………….…
….……………………………………………………………………………….………………
….…………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….……...............
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10):
Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Załączniki:
1.

2.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł, za wpis do rejestru działalności
regulowanej, zgodnie z częścią I pkt 36 ppkt 9a ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) (zgodnie z pkt 37 części I załącznika
do ww. ustawy o opłacie skarbowej za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej uiszcza
się opłatę skarbową w wysokości: 50% stawki określonej od zezwolenia, w przypadku
rozszerzenia zakresu działalności).
Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

……………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Pakość – reprezentowana przez Burmistrza, z
którym można się kontaktować na adres Urzędu Miejskiego w Pakości, 88-170 Pakość, ulica Rynek 4, telefon do
kontaktu 52 566 50 24 lub na adres e- mail: um@pakosc.pl
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie na adres Administratora.
3.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w art. 9b-9d ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).
4.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
1) niezbędność do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie w związku ze złożonym wnioskiem (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia.
6.
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w
oparciu o stosowną podstawę prawną.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane oraz
przepisy prawa.
9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych,
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia swoich danych osobowych,
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan
wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres emailowy.
11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

...........................................................
Miejscowość, data

......................................................
(Imię i nazwisko/ nazwa firmy)
.......................................................
.......................................................
(Adres zamieszkania)
........................................................
(Telefon kontaktowy/ adres e-mail)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne
z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010 z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej
ustawy.

……………………………...………………….……
podpis

przedsiębiorcy

lub

osoby

uprawnionej

do

reprezentowania

przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

