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Numer w rejestrze (wypełnia organ nadający nr) 

 

 

 

…………….…………dn .………..…….r. 
    (miejsce, data) 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

(Firma, oznaczenie siedziby i adres  

albo imię ,nazwisko i adres przedsiębiorcy) 

Burmistrz Połczyna-Zdroju 

Plac Wolności 3-4 

78-320 Połczyn-Zdrój 

 
 

 

WNIOSEK  

o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania od-

padów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
 

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

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439)  zwracam się z wnioskiem o wpis do 

Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości z terenu  gminy Połczyn-Zdrój dla: 

 

1. Nazwa firmy i/lub imię i nazwisko wnioskodawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres siedziby  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 

   -    -   -   

 

4. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z dn. 2 

stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U z 2020 r., poz. 10) 
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

 

Jednocześnie proszę o : 

 

       wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru, 

            

       nie wydawanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu. 

 

 

                                 ……………………………… 
             (data, pieczątka i czytelny podpis ) 

 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- (załącznik nr 1), 

2. Oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis są kompletne i zgodne z prawdą- (załącznik nr 1). 

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 

2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.): 

- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru- 50 zł (nie wnosi się dodatkowej 

opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru), 

-  opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu dzia-

łalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu) - 25 zł, 

- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych   w rejestrze oraz opłata 

skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze- 17 zł. 

– opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego 

odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł. 


