(Pieczęć wnioskodawcy)

..........................................................
(Miejscowość i data)

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

WNIOSEK
O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie art. 9c w związku z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) wnoszę o wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel
nieruchomości z terenu Gminy Krosno Odrzańskie
A

Dane pełnomocnika 1

Dane wnioskodawcy

Pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy:

Imię i Nazwisko:

Adres siedziby firmy lub przedsiębiorcy
Miejscowość:

Adres pełnomocnika
Miejscowość:

Poczta:

Kod pocztowy: Poczta:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Nr domu/lokalu:

Ulica:

NIP:
REGON:

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych

B

(zaznaczyć właściwy kwadrat)
Kod
odpadu

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania
ochronne nie ujęte w innych grupach
15 01
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego
15 01 11*
(np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15












1

Wypełnić, jeśli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika dołączyć oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem poniesienia opłaty skarbowej
od pełnomocnictwa.
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20
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 25
20 01 26*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30
20 01 31*
20 01 32



20 01 33*




20 01 34
20 01 35*

Odpady nie ujęte w innych grupach
Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe),
odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz
podgrup 16 06 i 16 08)
Zużyte opony
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły,
płyty, ceramika)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
Drewno
Szkło
Tworzywa sztuczne
Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe
Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
Miedź, brąz, mosiądz
Aluminium
Ołów
Cynk
Żelazo i stal
Cyna
Mieszaniny metali
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z
pogłębiania)
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Materiały budowlane zawierające gips
Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02
i 17 09 03
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
Papier i tektura
Szkło
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odzież
Tekstylia
Rozpuszczalniki
Kwasy
Alkalia
Odczynniki fotograficzne
Środki ochrony roślin
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
Urządzenia zawierające freony
Oleje i tłuszcze jadalne
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub
16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23


























20 01 36
20 01 37*
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 80
20 01 99
20 02
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99







zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Drewno zawierające substancje niebezpieczne
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
Tworzywa sztuczne
Metale
Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
Odpady ulegające biodegradacji
Gleba i ziemia, w tym kamienie
Inne odpady nieulegające biodegradacji
Inne odpady komunalne
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady z targowisk
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Załączniki

C

Ilość

1

Oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 ww. ustawy

2

Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wpis do rejestru (50,00 zł) 2

3

Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy 3

4

Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie upoważnienia (17,00 zł) 3

5
6

D

Dane kontaktowe osoby prowadzącej

Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
E-mail:

.....................................................................................
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania

Pouczenie:
 Wniosek należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i poprawek.
 Pola niewypełnione należy przekreślić.

2
3

Opłata skarbowa za wpis do rejestru jest zgodna z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm. ).
Dołączyć, jeśli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika.

(firma, oznaczenie siedziby i adres
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy)

…………………………………………
(oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia)

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) 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)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krosna Odrzańskiego z siedzibą w Urzędzie
Miasta przy ul. Parkowej 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie. Z administratorem można kontaktować się poprzez
adres email sekretariat@krosnoodrzanskie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
email iod@krosnoodrzanskie.pl, osobiście w siedzibie administratora lub pisząc na adres siedziby
administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przy rozpatrywaniu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krosno
Odrzańskie.
Podstawa prawna: art. 6.1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO), ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub osoby przez nie upoważnione.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach, o których mowa w pkt. 3.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (kategoria archiwalna BE5). W przypadku, gdy dane przetwarzane
są na podstawie udzielonej zgody, dane przechowywane są do momentu ustania celu przetwarzania
lub cofnięcia wyrażonej zgody.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo cofnięcia wyrażonej zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
udzielonej zgody, dotyczy np. nr telefonu).
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały
profilowaniu.

