
.......................................................................... 
(miejsce i data złożenia wniosku) 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
(firma, oznaczenie siedziby i adres 

lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy) 

 

WNIOSEK 

O ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE 
ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

 

Na podstawie art. 9c. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1289) wnoszę o wpis do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Kórnik. 

W niniejszym wniosku wpisuje się tylko te dane, które 
uległy zmianie 

 

1. Zmianie nazwy firmy lub imienia i nazwiska właściciela firmy 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
2. Zmianie oznaczenia siedziby lub adresu firmy  
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
3. Zmianie danych wnioskodawcy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numer identyfikacyjny REGON (o ile przedsiębiorca taki numer posiada) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Rozszerzenie zakresu działalności o dodanie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości. Rodzaje odpadów na leży określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.2014r., poz. 1923). 

 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   



6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
5. Wykreślenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rodzaje od-

padów należy określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w spra-

wie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1923). 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
Załączniki: 

1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 25 zł, 

2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3. pełnomocnictwo; 

4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej tytułem udzielonego pełnomocnictwa; 

 

 

 

 

.......................................................... 
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.......................................................................... 
(miejsce i data złożenia oświadczenia) 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
(firma, oznaczenie siedziby i adres 

lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

 

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 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1289). 

 

 

 

.......................................................... 
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.......................................................................... 
(miejsce i data złożenia  pełnomocnictwa) 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
(firma, oznaczenie siedziby i adres 

lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy) 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Ja niżej podpisany .................................................................................. umocowany do podpisywania 
(imię i nazwisko przedsiębiorcy) 

i składania oświadczeń woli w imieniu ......................................................................................................., 
(nazwa firmy) 

niniejszym udzielam pełnomocnictwa  
 
........................................................................................................, 
   (imię i nazwisko pełnomocnika) 

do występowania w imieniu ......................................................................................................................., 
(nazwa firmy) 

reprezentowania przed organami administracji oraz podejmowania wszelkich czynności w sprawie 

pozyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kórnik. 

 

 

 

 

 

.......................................................... 
(podpis przedsiębiorcy) 


