
  .........................................., dnia ....................................

                        Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
                               Plac Bohaterów Nysy 7

                                                                                  59-610 Wleń

Wniosek  o  wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  przedsiębiorcy 
zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od mieszkańców nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wleń.

1. Podmiot ubiegający się o wpis (firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, 
           nazwisko i adres przedsiębiorcy ):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

2. Numer Identyfikacji Podatkowej ( NIP ):
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada:
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych1:

…...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Załączniki:
1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł (opłata nie dotyczy podmiotu, który na dzień 

01.01.2012 r. posiada zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych). 
2. Oryginał oświadczenia o spełnianiu wymaganych prawem wymagań dla odbioru i transportu odpadów 

komunalnych.
3. Pełnomocnictwo ( jeśli przedsiębiorca występuje przez pełnomocnika ).
4. Kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej.
5. Dokument stwierdzający gotowość przyjęcia odpadów przez uprawnionego do tego przedsiębiorcę ( umowa, 

porozumienie ).

......................................................
                                                                                                                 (podpis)

1 Należy podać  rodzaje odpadów komunalnych posługując się ich katalogiem zawartym w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz. 1206 )



………………………………, dnia …………………

Dane składającego oświadczenie:

Firma, przedsiębiorca lub imię i nazwisko:

………………………………………………………….

Adres siedziby:
………………………………………………………….
………………………………………………………….

Adres do korespondencji:
………………………………………………………….
………………………………………………………….

Tel. Fax., e-mail:
………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z 
prawdą;

2)    znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania od-
padów 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.).”

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 
233  §  1  kodeksu  karnego  przewidującego  karę  pozbawienia  wolności  do  lat  3  za  składanie 
fałszywych  zeznań.

 
…………………………………………

                                                                                    / podpis imienny przedsiębiorcy 
                                                                                  lub osoby przez niego uprawnionej,
                                                                                      z podaniem pełnionej funkcji /

http://lexonline-04.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.455023&full=1

