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

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

           (nazwa i adres wnioskodawcy) 
 

                                                                                         Prezydent Miasta Siedlce 
 Skwer Niepodległości 2 
 08-110 Siedlce 
   

Wniosek  
o wpis do rejestru działalności regulowanej  
w zakresie odbierania opadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości 
 

1. Nazwa podmiotu ubiegającego się o wpis (imię i nazwisko lub firma, adres lub siedziba): 

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

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

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

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

3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada: 

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

4. Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości  

z odpowiadającymi kodami odpadów (zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów) 

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

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

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

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

 
      Do wniosku załączam: 

1) Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł (opłata nie dotyczy podmiotu, który w dniu                           
1 stycznia 2012 r. posiadał zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych), 

2) Oświadczenie o spełnianiu wymaganych prawem warunków do wykonywania działalności  w zakresie 
odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości . 

 
 
 
                                                                                     ……………………………….. 
      (podpis wnioskodawcy 
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                                              OŚWIADCZENIE 
 
  ………....……………, dnia ……………..…. r. 
                                                                                       miejscowość 
 
…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

nazwa firmy/ imię i nazwisko przedsiębiorcy 
 
…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

siedziba firmy/adres przedsiębiorcy 
 
…………………………………………………………. 
nr tel. kontaktowego 
 
                                                               
 
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 (Dz. U. z 2017 r.          
poz. 1289 z późn. zm.). 

 
 
 
 
         ............................................................                
                                                                                 (podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 
                                                                                 do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 
                                                                                 imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji) 
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