……………………… , dnia .................................
Miejscowość

Burmistrz Miasta Żagań

WNIOSEK
o wpis do rejestru / zmianę danych w rejestrze*
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Żagań
*w przypadku zmiany danych uzupełnić jedynie pola, które podlegają zmianie

Na podstawie art. 9c ust. 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), wnoszę o dokonanie wpisu
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, zgodnie z informacjami
zamieszczonymi we wniosku:

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
............................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, nazwa firmy

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

............................................................................................................................................................................................................
adres zamieszkania lub adres siedziby firmy

............................................................................................................................................................................................................
nr telefonu kontaktowego*

............................................................................................................................................................................................................
adres poczty elektronicznej*

*dane fakultatywne podawane dobrowolnie

2. Numer identyfikacji podatkowej NIP:
……………………………….
3. Numer identyfikacyjny REGON (o ile przedsiębiorca taki numer posiada):
………………………………

4. Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
[zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)]:
Lp. Kod odpadu

Nazwa odpadu

1
2
3
4
5
…

5. Inne oświadczenia (właściwe zaznaczyć znakiem X):
„Oświadczam*, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie
z art. 391 § 1d ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r.,
poz. 256).”
„Oświadczam**, że wyrażam zgodę, na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną - zgodnie z art. 391 §1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 256)”.

………………………………………………………..……………………….…..
(Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy
ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji)

Uwaga (komentarz) do oświadczeń:
* Tylko w przypadku, gdy wniosek składany jest w formie elektronicznej
** Tylko w przypadku, gdy wniosek składany jest w formie pisemnej - tradycyjnie

Załączniki:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1000 z późn. zm.), a w przypadku
gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika także dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości
17,00 zł pobieranej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - w przypadku,
gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika.

