Zał. nr 2 do KI – ROŚ – 6
Żmigród, dnia .......................................

Burmistrz Gminy Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

WNIOSEK
o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żmigród
Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach wnoszę o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Białegostoku, zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku:
1
. Podmiot ubiegający się o wpis (firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię,
nazwisko i adres przedsiębiorcy):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2
. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu ubiegającego się o wpis (o ile
przedsiębiorca taki wpis posiada):.
..................................................................................................................................................
3. Numer identyfikacyjny REGON dla podmiotu ubiegającego się o wpis (o ile przedsiębiorca
taki wpis posiada):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości1)
Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1
2
3
…

......................................................
(podpis wniskodawcy2)
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ZAŁĄCZNIKI:
1.

Dowód wniesienia opłaty skarbowej3).

Dodatkowe informacje:
Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tel., FAX, e-mail:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Należy podać jak najdokładniejsze rodzaje odpadów komunalnych posługując się ich katalogiem
i przypisanymi im kodami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
2) W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową.
3) Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00zł,
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.). Opłatę
należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie lub przelać na rachunek Urzędu Miejskiego
w Żmigrodzie nr konta: 97 9598 0007 0000 0361 2000 0001 – Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie.
1)
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