
nr wniosku ……………….…………..
(nadaje odpowiednia komórka organizacyjna)

Płock, dnia …...........................

Wniosek
na odbiór odpadów zielonych wytworzonych na terenie zabudowy wielorodzinnej 

…..........................................................................……………………………………………………………………………
(podmiot)

       …..................................                               …..............…..............................................
               (tel. kontaktowy)               (osoba do kontaktu)
 
zwraca się z prośbą o odbiór odpadów zielonych powstałych na w/w nieruchomości w ilości:

L.p. Pojemność
(4, 7, 10

m³)

Liczba
kontenerów

Miejsce podstawienia Przypisane budynki do terenu, na którym
prowadzone są prace pielęgnacyjne

(winno być zgodne ze złożoną deklaracją)

Data
podstawienia

kontenera

1.

2.

3.

Rodzaj odpadów według pozycji w tabeli:

□  Zielone (powstałe w wyniku prowadzenia pielęgnacji terenu): poz. 1 □, poz. 2 □, poz. 3 □.
□  Choinki (w okresie 01.01-15.02 danego roku kalendarzowego): poz. 1 □, poz. 2 □, poz. 3 □.

Informacja  :  
Odbiór odpadów zielonych w ilości większej niż wynika ze złożonego wniosku nie będzie odebrana.
Firma wykonawcza zabiera kontener 3-go dnia (roboczego) bez względu na stopień zapełnienia kontenera.
Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  monitorowania  zawartości  kontenera.  W  przypadku
pojawienia  się  w  nim  odpadów  innych  niż  zielone,  właściciel  zobowiązany  jest  do  ich  usunięcia,  w
przeciwnym wypadku będzie obciążony opłatą podwyższoną za brak segregowania. 
Właściciel  nieruchomości  oświadcza,  że  odpady  zostały  wytworzone  przez  niego,  a  nie  przez  przedsiębiorstwo
świadczące  usługi  pielęgnacji  terenów  zielonych  (w  tej  sytuacji  przedsiębiorca  świadczący  takie  usługi  winien
zagospodarować odpady zielone jako ich wytwórca). 
Wniosek należy złożyć najpóźniej 3 dni robocze przed dniem podstawienia pojemnika w siedzibie urzędu 
lub poprzez ePUAP lub drogą mailową na adres info@plock.eu
Wniosek zostanie przesłany drogą mailową do wykonawcy usługi odbioru odpadów działającego w danym sektorze po
zweryfikowaniu jego treści.

Wniosek zweryfikowano: …................…………………...............
                                     (podpis pracownika właściwej komórki urzędu)

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 9 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 odbioru odpadów zielonych stanowiących odpady komunalne,  na podstawie §5 ust.  2
Uchwały nr 254/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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 obowiązujące na podstawie § 5 ust. 2 Uchwały, o której mowa wyżej.


