
  ……………… dnia ……………………………  

      
BURMISTRZ MIASTA DĘBICY  

ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica  

  
WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU**) / ZMIANĘ WPISU W REJESTRZE**) 

DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICA 
  

Zwracam się z prośbą o wpis do rejestru**) / zmianę wpisu w rejestrze**) działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Miasta Dębica. 

 

....………….....……………........................................................................................................... .... 
Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

 

 

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

 
 

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

Nr telefonu*   
 
 

....………….....………………………………………………………………...................................  
Nr identyfikacji podatkowej (NIP)    
 

…………....…………….....................................................................................................................
Nr rejestrowy (jeżeli jest nadany) 
 
 

....………….....……………........................................................................................................... ....    
Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych (kod i rodzaj odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z 2020 r. poz. 10) 

 
 

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

   
*Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”, wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody** na przetwarzanie danych 

kontaktowych, tj. numeru telefonu przez Burmistrza Miasta Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, w celu 

ułatwienia kontaktu w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.  
 

 ** właściwe podkreślić  
  

 

  .................................................................................  
  Czytelny podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania  

przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji  
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Załączniki do wniosku:  

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

2. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:   

 od wpisu do rejestru: 50 zł. 

 od zmiany wpisu w rejestrze: 25 zł. 

 od wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru / zmianie wpisu w rejestrze: 17 zł. 

 od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury: 17 zł 

wpłata w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy – na parterze budynku lub na rachunek bankowy urzędu  

Nr rachunku PEKAO S.A.: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419 
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     ....……….....…………….................. 
Oznaczenie miejsca i data złożenia oświadczenia 

 
 
 
 

      
....………….....……………................................................... 
Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 

 
 

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

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że: 

 

 dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru**) / zmianę wpisu w rejestrze**) działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są 

kompletne i zgodne z prawdą, 

 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 2021 r. poz. 888) oraz w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy. 

 
 

 ** właściwe podkreślić  
  

 

  .................................................................................  
  Czytelny podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania  

przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji  

 

https://sip.lex.pl/#/document/16797931?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16797931?unitId=art(9(d))ust(2)&cm=DOCUMENT

