(Pieczęć wnioskodawcy)
……………………………………………………….
(Miejscowość, data)

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

WNIOSEK
O WYKREŚLENIE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY KROSNO
ODRZAŃSKIE
Na podstawie art. 9i 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 wykreślenie z rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel
nieruchomości z terenu Gminy Krosno Odrzańskie, zgodnie z informacjami zamieszczonymi
we wniosku:
Dane o wniosku, miejsce i data złożenia

A

Miejsce i data złożenia wniosku
(Wypełnia Urząd)

Rodzaj wniosku
Wniosek o wykreślenie z rejestru- data
zaistnienia zmiany-…………………….

B

Dane wnioskodawcy

Pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy:

Nr rejestrowy przedsiębiorcy:
Adres siedziby firmy lub przedsiębiorcy
Miejscowość:
Poczta:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu/ lokalu:

NIP:

REGON:

Informacja o zakończeniu działalności

C

Data zakończenia działalności:

Dane osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu 1)

D
Imię i nazwisko:

Data:

1)

Podpis:

W przypadku pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem poniesienia opłaty skarbowej od
pełnomocnictwa.

...........................................................................
(podpis i pieczątka wnioskodawcy)

Załącznik:
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wykreślenie z rejestru działalności
regulowanej w wysokości 17,00 zł (lub kopię i jednocześnie oryginał do wglądu)*
* Za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową
w wysokości 17,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1000 ze zm.).

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

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych:

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 wykreślenie z 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.
1.

