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  .........................................., dnia .................................... 

…………………………………………... 
(pieczęć przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis) 
 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

ul. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
 

Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego 

świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 
 

1. Dane podmiotu ubiegającego się o wpis (firma oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko 

i adres przedsiębiorcy): 
 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu ubiegającego się o wpis: 

.............................................................................................................................................................. 

3. Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości
1
: 

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

............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

 

...................................................................... 

/podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji/ 
 

 

Załączniki: 

1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł  

2. Oryginał oświadczenia o spełnianiu wymaganych prawem wymagań do odbierania odpadów komunalnych. 

 

 

 

                                                 
1
  Wymienić rodzaje odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów (Dz. U.2020.10) 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki 

Niniejszym informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14 zwany dalej 

Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych tj: 

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub 

innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woźnica, 

e-mail: iod@minskmazowiecki.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, 

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 ze zm.),  art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zm.) 

oraz art. 44ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2018.647 ze zm.). 

5) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 

2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją 

 

.................................................................................. 

(data i podpis) 
 


