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KG.        Świątniki Górne, ………………………………….................. 

 

......................................................................................................................  
(imię i nazwisko/nazwa firmy)  
......................................................................................................................  
(adres zamieszkania/siedziby przedsiębiorcy)  
..................................................................................................................... 
(tel. kontaktowy)  
.....................................................................................................................  
(NIP)  

URZĄD MIASTA I GMINY 
ŚWIĄTNIKI  GÓRNE 
Referat ds. Komunalnych i 
Gospodarczych 

 
wniosek o wpis do rejestru 1) / zmianę wpisu w rejestrze 1)  

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  

położonych na terenie Gminy  Świątniki Górne 
 

 Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t. j. – Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) wnoszę o dokonanie wpisu  
do rejestru 1) / zmiany wpisu w rejestrze 1) działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Gminy Świątniki Górme 
zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku:  
 

1. Dane przedsiębiorcy, którego dotyczy wpis 1) / zmiana wpisu 1) 
 

Pełna nazwa lub imię i nazwisko przedsiębiorcy Nazwa skrócona 
(Wypełnić, jeżeli dotyczy) 

 
 
 

 
 
 
 

 

Siedziba i adres przedsiębiorcy 

Województwo:  
 
 

Gmina:  
 
 

Ulica:  
 
 

Nr domu: 
 
 

Nr lokalu: 
 
 

Nr telefonu i faksu: 
 
 

Miejscowość: 
 
 

Kod. poczt. 
 
 

Poczta: 
 
 

Adres poczty elektronicznej:  
 
 

 

Numer identyfikacji podatkowej NIP:  
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2. Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości 
 

Wykaz rodzajów odpadów przewidzianych do odbierania 
wg klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) 
 
Zaznaczyć znakiem „x” właściwe pola 

 
Z grupy 15 – odpady opakowaniowe: 
 

□ 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 

□ 15 01 11* – Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 
 
Z grupy 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie: 
 

□ 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 

□ 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  
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□ 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 z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) 

□ 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 nie ulegające 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 

 
Inne rodzaje odpadów - z grup: 
16 – odpady nieujęte w innych grupach  
17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej, włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych, 
 
wymienić w formie załącznika do wniosku podając kod i rodzaj 
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3. Zmiany danych w rejestrze (wypełnić tabelę w przypadku ubiegania się o zmianę wpisu  

w rejestrze. Jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia działalności w zakresie rodzajów odpadów przewidzianych do 

odbierania, wypełnić stosownie wykaz odpadów w punkcie nr 2 wniosku).  
 

Nadany numer rejestrowy:  

Zapis w rejestrze dotychczasowy Zapis w rejestrze po zmianie 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

4. Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu 3) 

 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja: 
 
 
 

Podpis: 
 
 
 
 
 

Data:  
 

 
1)  Niepotrzebne skreślić 
2) Jeżeli został nadany  
3) W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową 

 
Załączniki do wniosku o wpis do rejestru: 
 

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

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.* 
 

* Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł; 

zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. – Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, ze zm.).  
 
Załączniki do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze: 
 

1. Oryginał (lub urzędowo uwierzytelniona kopia) dokumentu potwierdzającego zmianę, która 
jest przedmiotem wniosku. 

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 25,00 zł (opłata skarbowa za zmianę wpisu w 

rejestrze działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia katalogu odbieranych odpadów komunalnych).*  
 

* Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej dot. rozszerzenia zakresu działalności pobiera się opłatę 

skarbową w wysokości 25,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. –  Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1923, ze zm.).  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Administratorem danych jest Gmina Świątniki Górne, 32-040 Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 36. Kontakt poprzez adres email umig@swiatniki-gorne.pl. 

Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@swiatniki-gorne.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Gminę 

Świątniki Górne. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu rozpatrzenia przesłanej 

korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także 

innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą przetwarzane przez okres 

ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję. 

 


