
 

                ………………….., dnia ................................................. 
 

 

.................................................................................... 
                          (pełna nazwa firmy) 

 

.................................................................................... 
                                   (adres) 

 

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

 

...................................................................................... 
                               (nr telefonu) 

 
                   Wójt Gminy Stary Lubotyń 

Stary Lubotyń 42 

07-303 Stary Lubotyń 
 

 

Na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1297) wnoszę o dokonanie zmiany wpisu do 

Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stary Lubotyń:  

 

W niniejszym wniosku wpisuje się tylko te dane, które uległy zmianie 

 

Zmianie nazwy firmy lub imienia i nazwiska 

właściciela firmy, oznaczenia siedziby lub 

adres u firmy
 

 

Zmianie danych wnioskodawcy Numer 

Identyfikacji Podatkowej (NIP)
  

 

Rozszerzenie zakresu działalności o dodanie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości. Rodzaje odpadów należy określić zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. 

 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych 

   

   

   

   

   



   

   

 

Wykreślenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Rodzaje odpadów należy określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 

grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. 

 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych 

   

   

   

   

   

 

 

         ………………………………………………………………………………… 

(podpis i pieczątka przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska 

oraz pełnionej funkcji 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej: 

 w przypadku zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli: dotyczy 

ona rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawek określonych od wpisu - 25,00 zł; 

 w przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika także dowód uiszczenia 

opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł  pobieranej za złożenie dokumentu 

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub 

kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - w przypadku, gdy wniosek 

składany jest przez pełnomocnika. 

* opłaty skarbowe płatne: 

na konto Gminy Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń 

rachunek bankowy: 69 8923 1034 0300 0459 2003 0001 (BS Ostrów Maz O/Lubotyn) 


