.............................................................
(Miejscowość, data)
Wójt Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43
59-724 Osiecznica

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osiecznica.
1.	Dane przedsiębiorcy:
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy:
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
NIP:
...........................................................................................................................................................................
2.	Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.	Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem: 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4.	Opis stosowanych technologii przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5.	Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6.	Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7.	Załączone dokumenty:
	Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych,

Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
Kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów,
Dokument potwierdzający tytuł prawny do bazy transportowej,
Dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewne,
Dokument potwierdzający możliwość korzystania z usług myjni samochodowej,
Wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,
	Dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) w wysokości 107,00 zł; (nr konta: PKO BP S.A. O/BOLESŁAWIEC  97 1020 2137 0000 9002 0108 8152)

Inne dokumenty:

		..............................................................
(Data i podpis wnioskodawcy)





INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 
	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Osiecznicy z siedzibą w Osiecznica (ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica)

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@osiecznica.pl" iodo@osiecznica.pl lub info@osiecznica.pl 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu  dokonania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Osiecznica. 
	Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 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 (RODO).

Pani/Pana  dane osobowe przechowywane będą  w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Ma Pani/Pan prawo do:
	dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania swoich danych,
ograniczenia ich przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
	Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu.




…………………………………….




