
 

 

…...........................,....................... 

(miejscowość, data)  

 

 
Urząd Gminy Lanckorona 

34-143 Lanckorona 

Ul. Krakowska 473 

 
Wniosek o wpis/ zmianę zakresu wpisu

1
 do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Lanckorona  

 

 firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy: 

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

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

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

 numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

  

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

 numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada: 

 

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

 określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
2
 

 

 L

p

. 

Kod 

odpadu 

Rodzaj odpadu 

   

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

podpis osoby uprawnionej 

 

Do wniosku załączam: 

1. Dowód uiszczenia opłaty (oryginał) w przypadku zwolnienia z opłaty należy podać informację: znak 

i datę udzielonego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lanckorona. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 

                                                 
1
  Niepotrzebne skreślić 

2
  Należy podać kody według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów 



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

(miejscowość, data) 

Dane składającego oświadczenie: 

 

Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko: 

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

Adres siedziby: 

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

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

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

Numer telefonu kontaktowego: 

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

Numer faxu: 

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

Adres e-mail: 

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

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233

1
 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997r. - Kodeks Karny 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 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 

250). 

 

 
1
 Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3. 

 

 

 

 

 

.................................................................. 
podpis przedsiębiorcy lub osoby 

uprawnionej do reprezentowania 

przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 


