
Załącznik nr 1 do wniosku o wpis 
do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli

........................................, .....................
miejscowość                         data      

...........................................................
(firma/ imię i nazwisko)

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

.....................................................
(siedziba, adres)

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

OŚWIADCZENIE1

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalnosci 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 2022 r. poz. 1297) oraz przepisach
wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.

.............................................................................................................................
( podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, imię i nazwisko,
pełniona funkcja , w przypadku spółki cywilnej podpis każdego ze wspólników )

1) UWAGI:
1. Szczegółowe warunki wykonywania dzialalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych  są określone w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli  nieruchomości  (Dz.  U. z 2013 r.  poz.  122),  wydanym na podstawie art.  9d ust.  2 ustawy o utrzymaniu czystości  i
porządku w gminach
2. Jeśli przedsiębiorca złożył oświadczenia niezgodne ze stanem faktycznym, organ prowadzacy rejestr działalności regulowanej
wydaje  decyzje  o  zakazie  wykonywania  przez  przedsiębiorcę  działalności  objętej  wpisem  oraz  z  urzędu  wykreśla  wpis
przedsiębiorcy z rejestru. Ww. decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00,
um@um.walbrzych.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są celem wpisu do rejestru nieruchomości regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać w siedzibie
Biura  Środowiska  i  Klimatu  Urzędu  Miejskiego  ul.  Kopernika  2,  pok.  117   nr  tel.  74  66  55  234,   74  66  55  220,  na  stronie
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/623/11972/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-
komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl tel. 74 665 53 59 lub 74 64
44 780.
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