..................................................................
(miejscowość data)

.............................................................................
............................................................................
.............................................................................
(oznaczenie Przedsiębiorcy)

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
WNIOSEK
o wpis / zmianę zakresu wpisu¹ do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.
Podstawa prawna: art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.)

1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):
................................................................................................................................................
3. Numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada:
................................................................................................................................................
4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych (Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dn. 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U.
z 2014r., poz. 1923)
Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

¹) niepotrzebne skreślić

...........................................................
data i podpis osoby uprawnionej

Załączniki:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Oryginał dowodu opłaty skarbowej w wysokości:
50 zł za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej,
25 zł za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej,
płatne na konto Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Orzesko-Knurowski
Bank Spółdzielczy o/Czerwionka-Leszczyny 21 8454 1095 2003 0000 0374 0047.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższe Kierownictwo
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w CzerwionceLeszczynach przy ul. Parkowej 9,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. g
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2017r. poz.
1289 ze zm.),
 ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2168 ze
zm.).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
– ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2017r.
poz. 1289 ze zm.), jest obligatoryjne.

