
Wnioskodawca 

                                                                      ..….…….,dnia .............  
(miejscowości data) 
 

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

 

(firma/ imię i nazwisko; oznaczenie siedziby i adres/ adres 

przedsiębiorcy; numer telefonu; fax; adres e-mail;  

pieczęć firmowa) 

      Wójt Gminy Niemce 

W N I O S E K   

o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej 

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

porządku w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289) proszę o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej 

w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Niemce.  

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

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

(w odniesieniu do osób fizycznych podać imię nazwisko, adres zamieszkani a; w odniesieniu do osób prawnych - określić osobę 

prawną i jej siedzibę)  

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada:…………………… 

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

4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych:…………………………………………… 

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

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

 
………………………… 
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  do reprezentowani a 
przedsiębiorcy ze wskazani em i mieni a i nazwiska oraz pełnionej funkcji; 
w przypadku spółki cywilnej podpis każdego ze wspólników) 

Załączniki: 

1.Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

2.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

3.Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

1. Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 

informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Niemce z siedzibą w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu i mogą być udostępniane 

wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, 

3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,  

4) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017, poz. 1289). 


