
………………………………………………
(pieczęć podmiotu ubiegającego się o wpis)

……………………………
                                                                                                             (oznaczenie organu)    

WNIOSEK

o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy………………

Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści położonych na terenie Gminy…………… zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wnio-
sku:

1. Oznaczenie podmiotu, którego dotyczy wpis

Nazwa podmiotu Nazwisko i imiona osoby fizycznej prowa-
dzącej działalność gospodarczą

* W przypadku spółki cywilnej należy podać nazwiska i imiona wszystkich wspólników.

2. Adres siedziby podmiotu

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu Nr telefonu

Miejscowość Kod poczt. Poczta

Adres poczty elektronicznej



3. Adres zamieszkania osoby fizycznej, jeżeli jest inny jak adres siedziby podmiotu

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu Nr telefonu

Miejscowość Kod poczt. Poczta

4. Adres wykonywania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej**

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu Nr telefonu

Miejscowość Kod poczt. Poczta

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu Nr telefonu

Miejscowość Kod poczt. Poczta

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu Nr telefonu

Miejscowość Kod poczt. Poczta

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu Nr telefonu

Miejscowość Kod poczt. Poczta

5. Oznaczenie formy prawnej prowadzonej      6. Numer identyfikacji podatkowej NIP

działalności



7. Numer identyfikacji REGON***

8. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności gospodarczej***

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności gospodarczej

Nazwa organu ewidencyjnego Adres organu ewidencyjnego

*** Jeżeli został nadany.

9. Imię i nazwisko, pełniona funkcja, data, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania pod-
miotu

Imię i nazwisko Pełniona funkcja

Data Podpis

Załączniki:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbie-

rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 zł (lub kopię, a jednocześnie oryginał do 
wglądu)

- Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów  
komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowa-
nej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy 



…………………………………………….
Nazwa firmy/ imię i nazwisko przedsiębiorcy

………………………………………………
        siedziba i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia          13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 

późn. zm.). 

Niniejsze oświadczenie składam pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Ko-

deksu karnego „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub in-

nym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, pod-

lega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zawartych we 

wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości oraz wszystkich załącznikach (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w za-

kresie niezbędnym do dokonania wpisu podmiotu do przedmiotowego rejestru oraz wszelkich 

spraw związanych z ww. rejestrem.

……………………………………          …………………………………………………… 
                          miejsce i data złożenia oświadczenia                             podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania 
                                                                                                                          przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

  


