
.................................., 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 zmianę wpisu 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 zmiany 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) 

 

 

poprzez dopisanie nowych kodów odpadów lub dokonanie innych zmian zgodnie z załącznikiem 2 do 

niniejszego wniosku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

………................…………………..…….………………………………. 
                                                                                                                                                (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. Wykaz wnioskowanych nowych kodów odpadów lub innych zmian. 

3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej. Z opłaty 

skarbowej zwolnione są m.in.: zmiany adresowe przedsiębiorcy, zmiany nazwy przedsiębiorstwa. 



 

 

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

