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

                                                                                                   (miejscowość, data)       

 

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

      (dane adresowe firmy) 

                                                    

       Burmistrz Wołomina 

       ul. Ogrodowa 4 

       05-200 Wołomin 

 

WNIOSEK 
o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

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

w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 2 z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) wnoszę o wykreślenie z rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie gminy Wołomin zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku: 

 

1) Nadany numer rejestrowy: 

 

……………………………….................. 

2) Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy: 

 

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

 

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

3) Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

 

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

4) Numer identyfikacyjny REGON: 

 

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

 

Załączniki do wniosku: 

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł * 
 

*Za wykreślenie z rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00zł, zgodnie z ustawą 

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) za wydanie zaświadczenia 

o wykreśleniu. 
 

 

 

 

 

 

………........................................ 
(podpis i pieczątka wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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) informuję, iż:   

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, 

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin; 

1. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia. Prze-

twarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

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

w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.); 
 

3. Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim 

danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr; 
 

4. Gromadzone Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat wynikający  

z przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem 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; 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, o ile prawo to nie zostało ograniczone na podstawie odrębnych przepisów; 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykreślenia z Rejestru 

Działalności Regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Wołomina. Konsekwencją 

niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości wykreślenia  

z Rejestru Działalności Regulowanej.  

 

 

 

 

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

                                                                                                     data i podpis                                        


