
.......................................................... 
(firma albo imię i nazwisko) 

 

.......................................................... 
(oznaczenie siedziby albo adres przedsiębiorcy) 

 

.......................................................... 
(nr telefonu kontaktowego) 

 
Mińsk Mazowiecki,  .................................................. 

 
 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
ul. Konstytucji 3 Maja 1 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

 
 

WNIOSEK 
o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki 

 
 Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami) wnoszę o dokonanie wpisu do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, zgodnie z informacjami 
zamieszczonymi poniżej:  

 
 

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

(firma albo imię i nazwisko) 

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

(oznaczenie siedziby albo adres przedsiębiorcy) 

 
2. 
Numer identyfikacji podatkowej 
 

 (NIP)           

 



3. 
Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923): 
 

L.p. Kod  Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

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

podpis wnioskodawcy1 
 
 

 
 
 

Załączniki: 
 
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej2. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
 
 

                                                 
1 podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i 
nazwiska oraz pełnionej funkcji 
2 Dokument potwierdzający wniesionej, zgodnie z pkt 9a ust. 36 I części załącznika do ustawy z dnia 
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami) opłaty skarbowej w wysokości 
50,00 zł za dokonanie wpisu do prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych 
na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki nr 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030. 
 



.......................................................... 
(firma albo imię i nazwisko) 

 

.......................................................... 
(oznaczenie siedziby albo adres przedsiębiorcy) 

 

.......................................................... 
(nr telefonu kontaktowego) 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 
 
 
"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 2018 r. 
poz. 1454 ze zmianami).". 

 
 
 

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

(firma albo imię i nazwisko) 

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

(oznaczenie siedziby albo adres przedsiębiorcy) 

 
 

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

miejsce i data złożenia oświadczenia 
……………………………………………………….………………………………………………………… 

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania 
przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji 


