
Załącznik nr 1 do 

wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć adresowa podmiotu występującego                  (miejsce i data złożenia oświadczenia) 

o wpis do rejestru) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
dla podmiotu występującego o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

Ja, niżej podpisany/a, reprezentujący/a firmę wskazaną w pieczęci powyżej, wpisany  

w załączonych dokumentach rejestrowych firmy lub upoważniony/a na piśmie do jej 

reprezentowania, w imieniu swoim oraz innych osób upoważnionych do reprezentowania firmy 

oświadczam, że: 

 

1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne  

i zgodne z prawdą; 

2. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 

r., poz. 2519 ze zm.); 

3. Znane mi jest, że wykreślenie z rejestru działalności regulowanej następuje  

w przypadkach, o których mowa w art. 9cb ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) 

oraz art. 9j ww. ustawy gdy: 

a) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywanie 

działalności objętej wpisem; 

b) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę  

działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisane; 

c) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne,  

z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d; 

d) przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ust.2; 

4. Znany mi jest obowiązek osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu 

do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów: 



a) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonych w art. 3aa albo 

3b ust.1; 

b) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania określonych w przepisach wydanych  

na podstawie art. 3c ust. 2 pkt 1. 

5. Zobowiązuje się do informowania Urzędu prowadzącego rejestr o każdej zmianie 

danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, 

które spowodowało zmianę tych danych, w tym zaprzestania działalności. 

 

Niniejsze oświadczenie składam pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 

§ 1 Kodeksu karnego „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do 8 lat”. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH * 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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. U. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) – zwanego dalej „RODO” − 

informujemy, że: 

 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Inowrocławia 

z siedzibą w Inowrocławiu przy alei Ratuszowej 36; 

2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować pod nr tel. 52-35-55-347 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl; 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia wniosku o rejestrze 

działalności regulowanej oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na 

Urzędzie Miasta Inowrocławia, w tym Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska  

i Rolnictwa  na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań 

będą organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej - w oparciu o konkretne przepisy prawa; 

5) Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez cały okres istnienia  

w rejestrze działalności regulowanej do momentu zakończenia działalności, zgodnie z 

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

(Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) 

6)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 



7)  Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 

9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), nie podanie danych osobowych 

skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia; 

 

  

*treść klauzuli nie dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miejsce i data)                             (imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu) 

 

 

 

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

                                                     (pełniona funkcja) 

 

 

                                                      

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

                                                     (podpis)     


