
……………..., dnia ………………… 
       miejscowość 

 
…………………………………………... 
(pieczęć przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis) 

 

Wójt Gminy Wola Mysłowska 

21-426 Wola Mysłowska 

 

 

WNIOSEK 

o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

  
 Na podstawie art. 9 c ustawy 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.) wnoszę o dokonanie 

wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wola Mysłowska, 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 w wysokości 50,00 zł (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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 

1635, z późn. zm.). 
UWAGA!!! Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 

stycznia 2012r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Wójta 

Gminy Wola Mysłowska zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności 

regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012r. 

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

miejsce i data złożenia wniosku;  podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania 

przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji 
 


