….........................................., …..........................
….............................................................
….............................................................
….............................................................
….............................................................
Firma, oznaczenie siedziby i adres
albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Wójt Gminy Nowe Miasto
ul. Apteczna 8
09-120 Nowe Miasto

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU/ZMIANY WPISU*
DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI



WPIS DO REJESTRU



ZMIANA WPISU DO REJESTRU

*właściwe zaznaczyć

Podstawa prawna – art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ) oraz art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).
Imię i nazwisko lub nazwa firmy.........................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Adres....................................................................................................................................................
Telefon.................................................................................................................................................
PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony - do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo oraz uiścić opłatę
w wysokości 17,00 zł za ww. pełnomocnictwo.)
…..............................................................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ) oraz art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) zwracam się
z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu/zmiany we wpisie* do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Nowe Miasto dla:
1. Nazwa firmy i/lub imię, nazwisko wnioskodawcy: …..................................................................................
…........................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................

2. Adres siedziby …..........................................................................................................................................

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

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): …..........................................................................................….....
4. Numer identyfikacyjny REGON ….......................................................................................................

5. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia

2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

30
31
32
33
34
35
kody oznaczone gwiazdką określają odpad niebezpieczny

…...........................................................
(podpis wnioskodawcy)
*Niewłaściwe skreślić

Do wniosku załączam:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 50,00 zł (opłatę skarbową należy
2.
3.
4.

uiścić na rachunek bankowy Gminy Nowe Miasto w Banku Spółdzielczym Płońsk o/ Nowe Miasto
nr: 11 8230 0007 0203 5206 2000 0003;
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej wysokości 25,00 zł, jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu
działalności lub wykreślenia rodzaju odbieranych odpadów od właścicieli nieruchomości. Z opłaty skarbowej
zwolnione są m.in.: zmiany adresowe przedsiębiorcy, zmiany nazwy przedsiębiorstwa .
Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez
pełnomocnika wnioskodawcy wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (opłata za złożenie dokumentu
potwierdzającego prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy wynosi 17,00 zł);
Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

