
str. 1 
 

Kawęczyn , dnia ………………………   
Wnioskodawca 

 
……………………………………        

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy 

 
....................................................     Wójt Gminy Kawęczyn 

Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy  

          Kawęczyn 48 
……………………………………       62-704 Kawęczyn  

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

 
…………………………………… 

Nr rejestrowy wniosku RDR 

…………………….. 

 

 

WNIOSEK O ZMIANĘ WPISU W REJESTRZE DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ  

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN 

 

 

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

gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. nr 1297 t. j. z dnia 21.06.2022 r. ze zm.) wnoszę o dokonanie 

zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kawęczyn, polegającej na: 

1. Zmianie oznaczenia przedsiębiorcy, którego dotyczy wpis*: 

Imię i Nazwisko lub Nazwa przedsiębiorcy: 

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

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

2. Zmianie oznaczenia siedziby i adres*: 

Województwo: …………………………………………… Gmina: ……………………………… 

Ulica: ……………………………………………………  Nr domu: …………  Nr lokalu: ………… 

Nr telefonu: …………………….    Miejscowość: ………………………………………………….. 

Kod poczt. …………………. Poczta: ……………………………………………………………………. 

Adres poczty elektronicznej:……………………………..………………………………………….. 

3. Zmianie Danych przedsiębiorcy*: 

Numer identyfikacji podatkowej NIP: ………………………..……………………….. 



 

 
 

Numer identyfikacyjny REGON: …………………………………………………………… 

 

4. Rozszerzeniu zakresu działalności o dodanie rodzaju odpadów 

komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości* 

L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu 

1   

2   

3   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

5. Wykreśleniu rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli 

nieruchomości * 

L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu 

1   

2   

3   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

…………………………………………………………… 

(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 
do reprezentowania przedsiębiorcy) 

 

*uzupełnić w przypadku zmiany danych. 



 

 
 

WYMAGANE Załączniki: 
 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł, BANK SPÓŁDZIELCZY W MALANOWIE 

O/KAWĘCZYN nr konta: 52 8557 0009 0400 0101 2004 0007 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kawęczyn reprezentowana przez Wójta 

Gminy. Kontakt: listownie: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na 

stronie BIP Gminy Kawęczyn, telefonicznie: 63 288 59 10. 

2. Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych  z 

wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@kaweczyn.pl . 

3. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji zadań 

związanych z wpisem/ wykreśleniem z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od 

właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Kawęczyn  na podstawie z art. 9c ust.8 w związku z 

art. 9b - 9cb a także 9i – 9j ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz 

w celu przechowywania i archiwizacji dokumentów. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

4. Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 Państwa 

dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom tych postępowań i procedur oraz podmiotom i organom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także inne podmiotom z którymi administrator posiada umowy o 

powierzeniu danych. 

5. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań Administratora 

wskazanych powyżej zgodnie z wymogami przepisów prawa, a następnie - zgodnie z obowiązującą u Administratora 

Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:  

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania 

się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;   

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00 - 193 Warszawa)   

7. Informacja o wymogu zbierania danych.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem 

wynikającym z przepisów prawa. 

8. Pozyskiwanie danych z innych źródeł. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której dane 

dotyczą, dane te są pozyskiwane z publicznych rejestrów lub ewidencji albo od innych organów władzy publicznej 

lub podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej albo od 

innych uczestników postępowania. 

9. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym 

opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Kawęczyn oraz w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

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

(data, miejscowość i podpis wnioskodawcy) 

mailto:iod@kaweczyn.pl
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