
Wniosek
o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

 w zakresie odbierania odpadów komunalnych
na podstawie art. 64 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 584 z późn. zm.) oraz art. 9b. ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1339 z późn.zm.)
Składam wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych.

Firma

Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko przedsiębiorcy
Adres

Oznaczenie siedziby i/lub adres przedsiębiorcy
NIP

Numer NIP, jeśli dotyczy
Regon

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Kod i nazwa odpadu (zgodnie z katalogiem odpadów)

Numer Regon, jeśli dotyczy

WÓJT GMINY DUSZNIKI
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki



Miejscowość, data           Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
                                                                             do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem

                                                                              imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Do wniosku załączam:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł (opłata nie dotyczy podmiotu, który na dzień
     01.01.2012r. posiada zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).
2. Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania
     odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
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