……………………………………, dn. ………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)

………………………………………………………………………
(adres)

………………………………………………………………………
(telefon)

Burmistrz Namysłowa
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów

WNIOSEK
o wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (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 z terenu Gminy Namysłów dla:
……………………………………..……….……………………………….……….…………
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

……………………………………..……….……………………………….……….…………
(adres siedziby przedsiębiorcy)

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP:
……….……………………………………………….…….……….…………………………
Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych, zaklasyfikowanych zgodnie z § 3 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10)**:









15 01 01 – opakowania z papieru i tektury;
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 03 – opakowania z drewna;
15 01 04 – opakowania z metali;
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe;
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
15 01 07 – opakowania z szkła;
15 01 09 – opakowania z tekstyliów;

 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone;
 15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;
 16 01 03 – zużyte opony;
 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
 17 01 02 – gruz ceglany;
 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;
 17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;
 17 02 01 – drewno;
 17 02 02 – szkło;
 17 02 03 – tworzywa sztuczne;
 17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01;
 17 04 01 – miedź, brąz mosiądz;
 17 04 02 – aluminium;
 17 04 03 – ołów;
 17 04 04 – cynk;
 17 04 05 – żelazo i stal;
 17 04 06 – cyna;
 17 04 07 – mieszaniny metali;
 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10;
 17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;
 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;
 17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;
 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;
 20 01 01 – papier i tektura;
 20 01 02 – szkło;
 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
 20 01 10 – odzież;
 20 01 11 – tekstylia;
 20 01 13* – rozpuszczalniki;
 20 01 14* – kwasy;
 20 01 15* – alkalia;
 20 01 17* – odczynniki fotograficzne;
 20 01 19* – środki ochrony roślin;
 20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
 20 01 23* – urządzenia zawierające freony;
 20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne;
 20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 ;
 20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne;
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 20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione
w 20 01 27;
 20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
 20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;
 20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
 20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31;
 20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 16 06 01, 16 06 02, lub
16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;
 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35;
 20 01 37* – drewno zawierające substancje niebezpieczne;
 20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37;
 20 01 39 – tworzywa sztuczne;
 20 01 40 – metale;
 20 01 41 – odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne);
 20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin inne niż wymienione
w 20 01 19
 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;
 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie;
 20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji;
 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
 20 03 02 – odpady z targowisk;
 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów;
 20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;
 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych;
 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

………..………..…………………..…….………………
(podpis przedsiębiorcy/osoby składającej wniosek) ***

Objaśnienie:
* Jeżeli posiada.
** Zaznaczyć rodzaje odbieranych odpadów komunalnych.
*** Przedsiębiorca albo osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia
i nazwiska oraz pełnionej funkcji. W przypadku podpisania wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wnioskodawcy, należy przedłożyć wraz z wnioskiem stosowne pełnomocnictwo.
Załączniki:
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1.

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, następującej treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) 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 2019 r. poz. 2010) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej
ustawy.".

Oświadczenie powinno zawierać także:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i
nazwiska oraz pełnionej funkcji.
2.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł., w przypadku wniosku o wpis do rejestru lub 25.00
zł., w przypadku dokonywania zmiany wpisu w rejestrze, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
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