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.................................dnia .......................... 

        (Miejscowość)      (Data) 

 

 

 

         Wójt Gminy Baranów 

         ul. Armii Krajowej 87 

         96-314 Baranów 

 

 

 

W N I O S E K 

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ 

DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

 

 

 

 

 

1) Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy 

ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

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

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

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

 

2) Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

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

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

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

 

3) Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności objętej wnioskiem: 

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

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

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

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

 

4) Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania 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: 

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

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

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

 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.  

3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł. 

 

 

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

        (Czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Baranów 

 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone 

poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy Baranów. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baranów z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 87, 

96-314 Baranów. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Baranów z którym można 

kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor.odo@gmina-baranow.pl, tel. (046) 858-13-53. 

3. Urząd Gminy Baranów może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań jednostki 

wynikających z odpowiednich przepisów prawa. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Gminy Baranów w formie 

papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych w pkt 3 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostki. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy Baranów, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 

 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą 

ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania 

zobowiązany jest  Wójt Gminy Baranów. 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych 

przypadkach, w których Urząd Gminy Baranów  przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane 

mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji -  Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz wewnętrznych instrukcji i 

wykazów obowiązujących w PZD  

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie 

dotyczy to przypadków, w których Urząd Gminy Baranów   posiada uprawnienie do przetwarzania danych na 

podstawie przepisów prawa. 

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. 

Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

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

cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Gminy Baranów  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych 

osobowych. 

9. Na podstawie przepisów prawa Pani/Pana dane nie mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Gminy Baranów na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO 

 

 

 

 

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

(podpis Wnioskodawcy) 

 


