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OS-39 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości 

 

KOGO DOTYCZY 

Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Mysłowice 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.  

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

4. Pełnomocnictwo (przygotowane zgodnie z art. 33 KPA), jeżeli strona działa przez pełnomocnika (dowód uiszczenia opłaty 

skarbowej za pełnomocnictwo) 

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydział Ochrony Środowiska  Zespół Gospodarki Odpadami Komunalnymi ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice 

Złożenie dokumentów: - Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Powstańców 1, 41- 400 Mysłowice 

        - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice 

        - za pośrednictwem EPUAP 

 

TERMINY 

Wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis . 
 

 

OPŁATY 

1. 50,00 zł - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  

2. 25,00 zł - zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności,  

3. 17,00 zł - opłata za pełnomocnictwo (gdy strona działa przez pełnomocnika).  

4. Opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miasta przy ul. Powstańców 1 lub na konto Urzędu 
Miasta ING Bank Śląski nr 57 1050 1214 1000 0023 5654 7055. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w 
rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.  
 
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 
 
Nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  
 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Zespół Gospodarki Odpadami Komunalnymi     
tel. (32) 31-71-237 
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PODSTAWA PRAWNA  

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
2) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; 

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w urzędzie Miasta 
Mysłowice przy ul. Powstańców  
2. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, numer telefonu: 32 31 71 245, adres e- 
mail: m.patalag@um.myslowice.pl, 
3. Przekazanie przeze mnie dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wpis do  
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
4. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat, 
5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
swoich danych, 
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uznam, że 
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, 
7. Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z realizacji przepisów z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
W przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będzie możliwości rozpatrzenia wniosku. 
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