
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

………………., dnia ……………….. 

 

 

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

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

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

Firma, oznaczenie siedziby i adres 

albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 
 

Wójt Gminy Sieroszewice 

ul. Ostrowska 65 

63-405 Sieroszewice 

 

WNIOSEK 

o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 
 

 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 t. j.) oraz art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o prawie 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646) wnoszę o dokonanie zmiany wpisu do rejestru 

działalności regulowanej o numerze rejestrowym RDR/……../……….. w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sieroszewice 

polegającej na zmianie danych : 

 

W niniejszym wniosku wpisuje się tylko te dane, które uległy zmianie 

 

 

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

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

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

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

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

2) Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

 

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

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

 

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

4)  Rozszerzenie zakresu działalności o dodanie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych                      

od właścicieli nieruchomości. Rodzaje odpadów należy określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1923). 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

5) Wykreślenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.                  

Rodzaje odpadów należy określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 

2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1923). 

 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Do wniosku załączam : 

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej zgodnie z Załącznikiem do ustawy  o opłacie skarbowej              

z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.). Za zmianę wpisu do rejestru 

działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności pobierana jest opłata skarbowa 

w wysokości 50 % stawki określonej od wpisu, tj. 25,00 zł 

 

 

 
 

 

 

……………………………………………………… 

(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej                             

do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.) 

 

 

 

 

 


