…………………………………………...
(pieczęć przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis)

Burmistrz Michałowa
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo

WNIOSEK
o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Michałowo.
Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) wnoszę o zmianę wpisu do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowo, zgodnie z informacjami
zamieszczonymi we wniosku:
1. Dane o wniosku, miejsce i data złożenia
Miejsce i data złożenia wniosku

Rodzaj wniosku

(Wypełnia Urząd)

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze - data
powstania zmiany (RRRR.MM.DD)

2. Oznaczenie podmiotu, którego dotyczy wpis
Numer rejestrowy
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:

3. Adres siedziby podmiotu
Województwo

Gmina

Ulica
Miejscowość
Adres poczty elektronicznej

Nr domu
Kod poczt.

Poczta

Nr lokalu

Nr telefonu

4. Dane Wnioskodawcy
Numer identyfikacji podatkowej NIP
Numer identyfikacyjny REGON1)

5. Zmiana danych wpisanych do rejestru
Pozycja w rejestrze

Zapis dotychczasowy

Zapis po zmianach

6. Imię i nazwisko, pełniona funkcja, data, podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania podmiotu2)
Imię i Nazwisko
Podpis
Data

1)
2)

jeżeli został nadany
w przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową

Załączniki:
1. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 25,00zł (lub kopię, a
jednocześnie oryginał do wglądu)*
*Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00zł,
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1282). Opłatę uiszcza się
składając wniosek, na konto Urzędu Miejskiego w Michałowie – nr rachunku 21 8060 0004 0550 0101 2000
0010 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo.

Załącznik nr 1 do wniosku o zmianę
wpisu do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.

…………………………………………...
Nazwa firmy/ imię i nazwisko przedsiębiorcy

……………………………………………
siedziba i adres przedsiębiorcy

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 2012
r., poz. 391 ze zm.).

Niniejsze oświadczenie składam pouczony/a o odpowiedzialności karnej
z art. 233 §1 Kodeksu karnego „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3”.

……………………………………
miejsce i data złożenia oświadczenia;

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

Objaśnienia do wniosku o zmianę wpisu do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli
nieruchomości - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206)
15 - Odpady opakowaniowe; sorbonety, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i
ubrania ochronne nieujęte w innych grupach *)
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 ze szkła;
15 01 09 – opakowania z tekstyliów;
15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i
toksyczne);
15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;
16 – Odpady nieujęte w innych grupach *)
16 01 03 – zużyte opony;
17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)*)
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 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny, itp.;
17 02 01 – drewno;
17 02 02 – szkło;
17 02 03 – tworzywa sztuczne;

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01;
17 03 80 – odpadowa papa;
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, 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 I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne
np. herbicydy, insektycydy);
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;
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 wymienionymi w 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 zmiotek wentylacyjnych;
20 01 80 – 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.
* - kody oznaczone gwiazdką określają odpad niebezpieczny

Objaśnienie:
*) Odpady z grupy 15, 16, 17 - tylko w przypadku gdy pochodzą z gospodarstw
domowych.

