
…….………………………………… 
                  (miejscowość, data) 

 

………………………………………………… 
                  (pieczęć Wnioskodawcy) 
 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

ul. Akacjowa 39/41 

05-807 Podkowa Leśna 

 
 

WNIOSEK 

o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Podkowy Leśnej 

 
Na podstawie art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1439) wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Podkowy Leśnej, zgodnie z 

informacjami zamieszczonymi we wniosku:  

 

1. 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 odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości [zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 112, poz. 1206)]: 

 

Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu 

1   

2   

3   

4   

5   

…   

 

  



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, 

zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 

1565). 

 
 
 
 
 

…………………………………………..………………….. 
podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania 

przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji 



Załącznik nr 1 do wniosku o wpis do 

rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości  

 

 

 

…….………………………………… 
                  (miejscowość, data) 

 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

firma, oznaczenie siedziby i adres  

albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych  

na terenie miasta Podkowa Leśna 

 

 

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 wrześni 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1493); 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517) „Kto składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym  

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności  

do lat 3”. 

 

 

 

 

…………………………………………..………………….. 
podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania 

przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji 
 


