
 

 ……………………………….      Sucha Beskidzka, dnia ………………………….. 

………………………………. 

………………………………. 

(firma, nazwa, adres, siedziba,  

imię, nazwisko, adres przedsiębiorcy, telefon)           
  

       Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 

       ul. Mickiewicza 19  

       34 – 200 Sucha Beskidzka 

      
 

Wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej na terenie gminy 

Sucha Beskidzka w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

Poniżej wskazuje dokładne dane, wymagane dla dokonania wpisu: 

1. Firma, oznaczenie siedziby i adres, albo nazwisko i adres przedsiębiorcy: 

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

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

2. Numer identyfikacji podatkowej NIP: 

……………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………. 

4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych- wszystkie rodzaje odpadów komunalnych,  

w tym …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

                                                                                                                                     

         podpis 

 

 

 

 

 

W załączniku: 

1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 50 zł 

2. oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. 



………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

(firma, nazwa, adres, siedziba,  

imię, nazwisko, adres przedsiębiorcy, telefon) 

Sucha Beskidzka, dnia ………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą oraz 

znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm. ). 

 

Niniejsze oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zmianami) w brzmieniu: „Kto, składając zeznanie mające 

służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 

lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000  

ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, zawartych we wniosku o wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz we wszystkich 

załącznikach –w zakresie niezbędnym do dokonania przedmiotowego rejestru oraz wszelkich spraw z nim związanych 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 
(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej 

 do reprezentowania przedsiębiorcy,  

          ze wskazaniem nazwiska i funkcji) 


