Płock, dnia …...........................
Wniosek
na odbiór odpadów zielonych
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę.

…................................................................................................................................
(podmiot)
…..................................
(tel. kontaktowy)

…..............…..............................................
(osoba do kontaktu)

…................................................................................................................................
(adres nieruchomości, z której mają być odebrane odpady zielone)
zwraca się z prośbą o odbiór odpadów zielonych powstałych na w/w nieruchomości w ilości:
L.p.

pojemność

Liczba pojemników

cena

wartość

1

2

1x2

1

120 l

38 zł

2

240 l

44 zł

3

770 l

83 zł

4

1100 l

99 zł

5

4 m³

273 zł

6

7 m³

421 zł

7

10 m³

569 zł
suma

Powyższa kwota została uiszczona na rachunek lub w kasie Urzędu Miasta Płocka w dniu...............
…...............................
(podpis Wnioskodawcy)
Informacja:
Odbiór odpadów zielonych w ilości większej niż wynika ze złożonego wniosku nie będzie odebrana.
Wniosek zostanie przesłany drogą mailową do wykonawcy usługi odbioru odpadów działającego w danym sektorze po
zweryfikowaniu jego treści oraz potwierdzeniu wpłaty w Wydziale Skarbu i Budżetu.
Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu określenia szczegółów dostarczenia
pojemnika/ów i ich odbioru.
Wniosek zweryfikowano: ….................................
(podpis)
Zgodnie z art. 13 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 „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina-Miasta Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem danych osobowych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania usługi dodatkowej świadczonej przez Gminę-Miasto Płock na podstawie Uchwały nr 105/VI/2015
Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokości cen za te usługi;
4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umowy na odbiór lub
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku
kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.

