
 

……………………………………    ……………………………….. 

         (pieczęć przedsiębiorcy )                       ( miejscowość i data ) 

        
WÓJT GMINY DOBRA 

 
       

WNIOSEK 
o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Dobra 

 
 

 Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz.U z 2018r.  poz. 1454 z późn. zm.) wnoszę o dokonanie wpisu do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra : 

 

1. Dane o wniosku, miejsce i data złożenia ( właściwe zaznaczyć X ) 

Rodzaj wniosku 

€ Wniosek o wpis do rejestru 

€ Wniosek o  zmianę wpisu do rejestru                             __ __-__ __-__ __ __ __ 
( data powstania zmiany dzień-miesiąc-rok) 

 

 

2. Oznaczenie przedsiębiorcy, którego dotyczy wpis 

Nazwa firmy/ imię i nazwisko przedsiębiorcy 

 

 

 

 

3. Oznaczenie siedziby i adres 
Województwo       Powiat        

Gmina              

  

Ulica          Nr domu Nr lokalu Nr telefonu   

    

Miejscowość       Kod poczt. Poczta       

    

 



4. Dane Wnioskodawcy 
 

Numer identyfikacji podatkowej NIP  

Numer identyfikacyjny REGON ( o ile 

przedsiębiorca  taki numer posiada) 
 

 
5. Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli 

nieruchomości2) 

L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

….   

 
Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania ze wskazaniem 
imienia i nazwiska 3) 

 

  

 

 
2) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1923 z późn. zm. ) 
3) w przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową,  
 

 

Załączniki: 
 

1. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

 

2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do 

wglądu)* 
 

*Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, za 

dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej – 25,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).  

 


