
str. 1 
 

Kawęczyn , dnia ………………………   
Wnioskodawca 

 

……………………………………        

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy 

 

....................................................     Wójt Gminy Kawęczyn 

Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy  

          Kawęczyn 48 

……………………………………       62-704 Kawęczyn  

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

 

…………………………………… 

Telefon kontaktowy 

 

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ  

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN 

 

 

Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. nr 1297 t. j. z dnia 21.06.2022 r. ze zm.) wnoszę o dokonanie wpisu 

do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Kawęczyn, zgodnie z informacjami zamieszczonymi we 

wniosku: 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy, którego dotyczy wpis: 

Imię i Nazwisko lub Nazwa przedsiębiorcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Oznaczenie siedziby i adres 

Województwo: …………………………………………… Gmina: ……………………………… 

Ulica: ……………………………………………………  Nr domu: …………  Nr lokalu: ………… 

Nr telefonu: …………………….    Miejscowość: ………………………………………………….. 

Kod poczt. …………………. Poczta: ……………………………………………………………………. 

Adres poczty elektronicznej:……………………………..………………………………………….. 

3. Dane wnioskodawcy 

Numer identyfikacji podatkowej NIP: ………………………..……………………….. 



 

 
 

Numer identyfikacyjny REGON: …………………………………………………………… 

 

4. Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli 

nieruchomości 

L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu 

1   

2   

3   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

…………………………………………………………… 

( podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 
do reprezentowania przedsiębiorcy) 

 

 

WYMAGANE Załączniki: 
 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł, BANK SPÓŁDZIELCZY W MALANOWIE 

O/KAWĘCZYN nr konta: 52 8557 0009 0400 0101 2004 0007 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że: 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kawęczyn reprezentowana przez Wójta 

Gminy. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, tel. 63 288 

50 10, e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl.     



 

 
 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. Dane kontaktowe 

inspektora ochrony danych: iod@kaweczyn.pl . 

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust.1 lit .c RODO lub w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust.1 lit .e RODO w związku z ustawą z dnia  13 

września  1996 r.  o utrzymaniu  czystości i porządku  w gminach (Dz.U.2022.1297 t. j. z 

dnia 2022.06.21) oraz ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.  

4) Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane.  Odbiorcą 

Pani/Pana danych osobowych są podmioty, które świadczą nam usługi. Rejestr działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Kawęczyn jest jawny i dostępny w BIP Urzędu Gminy Kawęczyn.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 

terenu Gminy Kawęczyn zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Po tym czasie dane osobowe 

będą przechowywyane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

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

wobec przetwarzania danych.  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl 

8) Podanie Pani/Pana danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować 

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.    

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom 

międzynarodowym. 

10) Przy  przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji, ani profilowanie. 

 

.................................................., dnia ...................20…….. r.  …………………………………………… 

   (podpis wnioskodawcy) 
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