
.................................................... 
(miejscowość) (data) 

.......................................................... 
(firma, oznaczenie siedziby i adres 

albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy) 

Nr rejestrowy 

RDR...................... 

Burmistrz Miasta Chojnowa 

Pl. Zamkowy 1 

59-225 Chojnów 

 

WNIOSEK O WYKREŚLENIE 

z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 9cb oraz art. 9i ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) wnoszę o wykreślenie z Rejestru 

Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z informacjami 

zamieszczonymi we wniosku: 

1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

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

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

2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 

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

3. Nadany numer rejestrowy: 

RDR.................. 

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia potwierdzającego 

dokonanie wykreślenia wpisu z Rejestru Działalności Regulowanej w wysokości 

17,00 zł. 

 

Opłata skarbowa płatna na konto Urzędu Miejskiego w Chojnowie nr: 

32 8644 0000 0001 4906 2000 0260   

 

.................................................................... 
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania przedsiębiorcy  

ze wskazaniem imienia i nazwiska 

osoby pełnionej funkcji
i
 

 



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Chojnów, kontakt mailowy pod 

adresem: ido@chojnow.eu, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

realizacją zawartej umowy, 

 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wraz z 

potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. 


