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

..........................................................     (miejscowość i data) 

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

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

.......................................................... 
(firma, oznaczenie siedziby i adres 

albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy)  

 

        Burmistrz 

        Miasta i Gminy Mirsk 

        Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk 
  

 
WNIOSEK  

O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI 
 

Na podstawie art. 9c. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, ze zmianami)  
w związku z zamiarem odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 
miasta i gminy Mirsk, zwracam się z prośbą o wpis do rejestru działalności regulowanej  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

 
Nazwa firmy ................................................................................................................................ 

Oznaczenie siedziby ................................................................................................................... 

Adres ........................................................................................................................................... 

Albo 

Imię, nazwisko ............................................................................................................................ 

Adres przedsiębiorcy ................................................................................................................. 

 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  

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

Numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 

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

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

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

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



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

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

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

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

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

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

 

            

                                                           ................................................................................ 
                                                                                     (podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej                 

      do reprezentowania przedsiębiorcy ze  

                                                                                     wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji ) 

 

 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć : 

1.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej dokonanej w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk lub 

przelewem na konto  Nr 68 1020 2124 00008102 0011 0221 

(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 regulowanej). 

2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

..........................................................     (miejscowość i data) 

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

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

.......................................................... 
(firma, oznaczenie siedziby i adres 

albo imię i nazwisko 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.). 

Nazwa firmy ................................................................................................................................ 

Oznaczenie siedziby ................................................................................................................... 

Adres ........................................................................................................................................... 

Albo 

Imię, nazwisko ............................................................................................................................ 

Adres przedsiębiorcy ................................................................................................................. 

 

Oznaczenie miejsca złożenia oświadczenia .............................................................................. 

Data złożenia oświadczenia ....................................................................................................... 

 

 

      ................................................................................ 
                                                                                     Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej                 

      do reprezentowania przedsiębiorcy ze  

                                                                                     wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji  


