
     Stanisławów, dnia ...................…………........... 
  

 

 

 

    Wójt Gminy Stanisławów 

 ul. Rynek 32 

 05-304 Stanisławów 

 

 

 

W N I O S E K  
o wpis do rejestru działalności regulowanej  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stanisławów 

 
 
Podmiot ubiegający się o wpis (imię i nazwisko lub nazwa, adres lub siedziba): 

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

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

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

 

Numer NIP dla podmiotu ubiegającego się o wpis:. 

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

 

Numer REGON dla podmiotu ubiegającego się o wpis (o ile nadano): 

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

 

Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości
1
: 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

   

 

 

 

 

...................................................... 
                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej) 
 
Do wniosku załączam: 

1. Oryginał oświadczenia o spełnianiu wymaganych prawem  

wymagań dla odbioru i transportu odpadów komunalnych 

2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej  
 

 

 

 

 

  Administratorem danych osobowych podanych w deklaracji jest Wójt Gminy 

Stanisławów z siedzibą przy ul. Rynek 32 w Stanisławowie. Dane kontaktowe inspektora ochrony 

                                                 
1
Należy podać kody według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. Nr 112 poz. 1206) 



danych: iod@stanislawow.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zgody na podstawie 

przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz w celach archiwizacyjnych 

przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r, poz. 217 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej 

ustawy. Podanie danych jest obowiązkowe. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 

RODO
2
 - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób 

opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe 

zawarte w deklaracji nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

 

 

 
 

         

      ……………………………….. 

          podpis  wnioskodawcy 

 

 

                                                 
2
 RODO- Rozporządzenie 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 szczególnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119  

z 4.05.2016, str. 1) 

mailto:iod@stanislawow.pl

