Urząd Gminy Kije
Referat Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
tel. + 48 41 356 80 09 w. 13
fax: + 48 356 80 09 w.11
urzad@kije.pl ∙ www.kije.pl

Kije, dnia ………………..
…………………………………………………..……..
(imię i nazwisko)
………………………………………………………….
(telefon kontaktowy)

Urząd Gminy w Kijach
Referat Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

WNIOSEK

o zgodę na odbiór nieczystości ciekłych
Zwracam się z prośbą o wydanie zgody na odbiór nieczystości ciekłych dostarczanych
własnym taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków w Umianowicach.
Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem wprowadzania nieczystości ciekłych ze
zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Umianowicach”.
Dane wnioskodawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………..…
(Pełna nazwa firmy zgodna z KRS lub CEDIG)

………………………………………………………………………………………………………………………….……
PESEL(osoba fizyczna)/ NIP (firma)

……………………………………………………………………………………………………………………….………
(Ulica, nr budynku)

………………………………………………………………………………………………………………………………
(Kod pocztowy i miejscowość)

………………………………………………………………………………………………………………………………
(Telefon kontaktowy, adres e-mail)

Urząd Gminy Kije
NIP: 662-12-16-917, Regon: 00055345776
E-PUAP: /KIJE/skrytka

konto Urzędu Gminy:
Bank Spółdzielczy o/Kije:
06 8509 0002 2003 0015 2389 0001

Informacja o samochodach asenizacyjnych:
Lp.

Marka

Numer rejestracyjny

Objętość zbiornika (w m3)

1.
2.
3.
4.

……………………………………
Data i czytelny podpis

Potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną:
Stwierdzam gotowość stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Umianowicach na przyjęcie
nieczystości ciekłych.
……………………………………
Data i podpis
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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), informujemy,
iż:
Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kijach jest Wójt Gminy Kije, ul. Szkolna 19,
28- 404 Kije, adres email: urzad@kije.pl, tel. 41 356 80 09.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu
i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się poprzez adres email: k.lechowska@kije.pl, tel. 41 356 80
09 w.10.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa tj.
art. 6 ust.1 lit. c RODO (UE 2016/679), art 8 ust. 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010 tj. późn. zm.), a także akcie prawa miejscowego, jakim jest Uchwała Nr IX/86/19 Rady
Gminy W Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca
2019 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Kije.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenie i rozpatrzenia składanego wniosku.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów
przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 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.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż
okres przechowywania danych.
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.
………..……………………………………………….
(data i podpis)

Urząd Gminy Kije
NIP: 662-12-16-917, Regon: 00055345776
E-PUAP: /KIJE/skrytka

konto Urzędu Gminy:
Bank Spółdzielczy o/Kije:
06 8509 0002 2003 0015 2389 0001

