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

 
…........................…………………………….………….. 
                            (imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy) 

 

…………………….........................…………………….. 
                                                     (adres) 

 

………………………..........................……….……..….. 
                                                    (telefon) 

        

        Burmistrz Miasta Marki 

        Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 

        05-270 Marki 

 
 

W N I O S E K 
o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Marki 

 
Na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze. zm.) wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych miasta Marki dla: 

 

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

(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy) 

 

……….……………………………….……..….……………………………….……….…….............…………………… 
(adres siedziby przedsiębiorcy) 

 

NIP: ……….……………………………........….……….…………………….............................................................…… 
(numer NIP) 

 

REGON:….……….…….................................................................…………………….……….…………………………  
(numer REGON – jeśli przedsiębiorca posiada) 

 

 

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych, zaklasyfikowanych zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 roku poz. 1923) 1): 

□ 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 

(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne); 

□ 15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi; 



□ 20 01 01 – papier i tektura; 

□ 20 01 02 – szkło; 

□ 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 

□ 20 01 10 – odzież; 

□ 20 01 11 – tekstylia; 

□ 20 01 13* – rozpuszczalniki; 

□ 20 01 14* – kwasy; 

□ 20 01 15* – alkalia; 

□ 20 01 17* – odczynniki fotograficzne; 

□ 20 01 19* – środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, 

insektycydy); 

□ 20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; 

□ 20 01 23* – urządzenia zawierające freony; 

□ 20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne; 

□ 20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż jadalne; 

□ 20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne; 

□ 20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji 

niebezpiecznych; 

□ 20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne; 

□ 20 01 30 – detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych; 

□ 20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne; 

□ 20 01 32 – leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne; 

□ 20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-

kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie; 

□ 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami i 

akumulatorami zawierającymi te baterie; 

□ 20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony zawierające niebezpieczne składniki 

□ 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

niezawierające niebezpiecznych składników; 

□ 20 01 37* – drewno zawierające substancje niebezpieczne; 

□ 20 01 38 – drewno niezawierające substancji niebezpiecznych; 

□ 20 01 39 – tworzywa sztuczne; 



□ 20 01 40 – metale; 

□ 20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych; 

□ 20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy); 

□ 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w podgrupie Odpady komunalne 

segregowane i gromadzone selektywnie [z wyłączeniem odpadów opakowaniowych (włącznie z selektywnie 

gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)]; 

□ 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji; 

□ 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie; 

□ 20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji; 

□ 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

□ 20 03 02 – odpady z targowisk; 

□ 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów; 

□ 20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości; 

□ 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych; 

□ 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe; 

□ 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………................…………………..…….………………………………. 
                                                                                                                                                (miejscowość i data), (podpis osoby składającej wniosek) 

                                                                                                                      (Przedsiębiorca albo osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy, ze 

                                                                                                                           wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji) 

 
 

 

 
 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Opłata ta nie dotyczy 

przedsiębiorców, który z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów 

komunalnych. 
 
 

 

 
 

 

Objaśnienia: 
1) - Zaznaczyć rodzaje odbieranych odpadów komunalnych. 



 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem jest Burmistrz Miasta Marki, mający siedzibę w Markach 

 (05-270), al. Piłsudskiego 95 

DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Burmistrzem Miasta Marki można się skontaktować pisemnie na adres siedziby 

administratora 

DANE 

KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator –  Burmistrz Miasta Marki, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 

Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail:  iod@marki.pl 

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE 

PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA  

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji następujących zadań: 

-  wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
 

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie: 

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1289 ze zm.) 

- Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze. zm.) 

- Art. 6 ust. 1 lit. a) 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119). 

ODBIORCY 

DANYCH 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane  uprawnionym podmiotom: służbom, organom 

administracji publicznej, sądom i prokuraturze, państwowym i samorządowym jednostkom 

organizacyjnym, innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; 

osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom 

organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po 

wykorzystaniu dane te zostaną poddane modyfikacji uniemożliwiającej ustalenie tożsamości osób, 

których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub 

faktyczny w otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody osób, które  dane dotyczą 

określonych w innych przepisach. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

5 lat od daty wykreślenia z rejestru. 

PRAWA 

PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a 

także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. 

PRAWO 

WNIESIENIA 

SKARGI DO 

ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy 

lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

ŹRÓDŁO 

POCHODZENIA 

DANYCH 

OSOBOWYCH 

Pani / Pana dane do zbioru danych pochodzą ze składanych Administratorowi danych osobowych 

przez Pana/Panią: 

Złożenia wniosku o dokonanie wpisu do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z: 

 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1289 ze 

zm.) 

 

 

mailto:iod@marki.pl

