
 

 

 

   …………….…………dn. ………..…….r. 
(miejsce, data) 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

(oznaczenie Przedsiębiorcy) 

Wójt Gminy Stare Babice 

Ul. Rynek 32 

05-082 Stare Babice 

 
 

WNIOSEK  

 

O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ  

W ZAKRESIE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STARE BABICE 

 

 

Wnoszę o wpisanie podmiotu…………………………………………………………………... 

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

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

do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice, na podstawie art. 9b 

i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 

z późn. zm.) 

 

 Dane niezbędne do dokonania wpisu: 

1. określenie firmy, siedziby i adresu albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. określenie numeru identyfikacji podatkowej NIP 

   -    -   -   

 

 



3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych (Rozporządzenie Ministra 

Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 

10) 

 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 
(Podstawa prawna Art.6  ust. 1 lit. b  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1—88) 

 

 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - 

Wójta Gminy Stare Babice z siedzibą w Starych Babicach kod pocztowy 05-082, 

przy ul. Rynek 32, w celu realizacji złożonego wniosku.  

2) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

3) Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej wydanej przez administratora danych, 

w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu 

do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 
(data, pieczątka i czytelny podpis ) 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Oświadczenie 

2. Oryginał dowodu opłaty skarbowej w wysokości 50 zł płatne na Konto Urzędu Gminy Stare Babice 

3. Upoważnienie/pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania przedsiębiorcy w przypadku gdy jest 

wymagane 

4. Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w przypadku złożenia załącznika nr 3 – 17 zł 



.…………………dn. ………….…….r. 
(miejsce, data) 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

(oznaczenie Przedsiębiorcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Ja, niżej podpisany…………………………………………(imię, nazwisko 

oraz pełniona funkcja) - właściciel/uprawniony do reprezentowania 

firmy
1
……….………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………, 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia dla którego art. 

233 § 1 kodeksu karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) przewiduje karę 

pozbawienia wolności do lat 8, 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 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych 

na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy. 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Data, pieczątka i czytelny podpis – imię, 

nazwisko, określenie pełnionej funkcji  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 


