
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/8/2020 

Rady Gminy Nieporęt 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 
 

 

WNIOSEK Nr ........./.......... 
 

o przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt  

 

1.Imię i nazwisko właściciela nieruchomości: 

 

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

 

 

2.Adres nieruchomości, na której wytworzono  odpady budowlane i rozbiórkowe:  

 

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

 

 

Lp. Rodzaj odpadów 
Szacunkowa ilość - opis 

(np. w m3 lub l) 

1 Odpady budowlane i rozbiórkowe 

 
 
 
 

 

 

Oświadczam, że wymienione powyżej odpady komunalne zostały wytworzone we własnym zakresie 

przez osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym wskazanym w niniejszym wniosku (adres 

nieruchomości, na której wytworzono odpady) i pochodzą z tego gospodarstwa. 

 

 

 

 

 

Nieporęt, dnia .......................................                              ............................................................... 
                                                                                                        (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

POTWIERDZENIE: 

1. Potwierdzam przyjęcie niniejszego wniosku. 

2. Potwierdzam, że wnioskodawca złożył deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
 

 

 

 

Nieporęt, dnia .......................................                              ............................................................... 
                                                                                                     (pieczątka i podpis  

                                                                                                      pracownika Urzędu Gminy Nieporęt) 



 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych 
 

Na podstawie 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 ( Dz. Urz. UE 

L z 2016 r. Nr 119, s. 1) (dalej: Rozporządzenie). 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Nieporęt, adres: Plac Wolności 

1; 05-126 Nieporęt; adres e-mail: urzad@nieporet.pl; numer telefonu: (22) 767 04 00; fax: (22) 

767-04-41, reprezentowany przez Wójta (dalej: Administrator). 
 

2. W Urzędzie Gminy Nieporęt powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować, wysyłając pocztę na adres e-mail: iod@nieporet.pl. 
 

3. Pani/Pana dane osobowe wskazane we wniosku, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, 

c i e Rozporządzenia w związku z art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze, wykonania zadania realizowanego w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz realizacji wniosku. 
 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji 

wniosku, wypełnienia obowiązku prawnego oraz wykonania zadania realizowanego w ramach 

sprawowania władzy publicznej przez Administratora. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, ramach usług 

świadczonych przez te podmioty na rzecz Gminy Nieporęt. 
 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej bez 

Pani/Pana zgody. 
 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim 

zostały pozyskane, z uwzględnieniem okresu wynikającego z załącznika nr 3 do Rozporządzenia 

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 z późn. zm.). 
 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem 

zgody. 
 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy Rozporządzenia. 
 

 

Oświadczenie wnioskodawcy 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji wniosku. 

 

 

Nieporęt, dnia .................................                ................................................................................   
                    (podpis wnioskodawcy) 
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