URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WGKiOŚ-I

NAZWA PROCEDURY:
WPIS
DO
REJESTRU
PRZEDSIĘBIORCÓW
PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (OOK) OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.);

września

1996

r.

o

utrzymaniu

czystości

i

porządku

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 poz. 646).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (link) (WGKiOŚ - 1)
2. Załącznik: oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (WGKiOŚ - 2)
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
Za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem na konto nr:
35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego
w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: BREXPLPWKOS.
Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
Opłaty:
1. 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.
2. 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu
działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
3. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata
skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
4. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
5. 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez
organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Organ obowiązany jest dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od daty wpływu kompletnego
wniosku o wpis wraz z oświadczeniem.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ)
pokój 207, tel.: (0-59) 84-88-226, (0-59) 84-88-401, e-mail: wgkios@um.slupsk.pl.

-

Plac

V. ODWOŁANIE:
Nie dotyczy.
VI. UWAGI:
Jeśli wniosek jest niekompletny organ wzywa Składającego do jego uzupełnienia.
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VII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent
pl. Zwycięstwa 3, e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300).

Miasta

Słupska

(76-200

Słupsk,

2. Inspektor ochrony danych:
Dane
kontaktowe
inspektora
ochrony
danych
w
Urzędzie
Miejskim
pl. Zwycięstwa 3, e-mail: iod@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300).
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

(76-200

Słupsk,

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
i e) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Prawnie uzasadniony interes:
Nie dotyczy.
5. Informacja o odbiorcach:
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Miejski w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom
gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienie wynikać będzie z obowiązujących
przepisów prawnych.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat.
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu
na
zgodność
z
prawem
przetwarzania,
prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie może skutkować brakiem
rozpatrzenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych (ook) od właścicieli nieruchomości.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Pani/ Pana dane będą podlegały profilowaniu co oznaczać będzie, że wykorzystane będą tylko w celu, dla
którego zostały zebrane.
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