Związek Międzygminny

…………..…………….. , …………………….
Miejscowość

Data

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

Nr rejestrowy
RDR/………../…………
Związek Międzygminny
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań

WNIOSEK O ZMIANĘ
danych w Rejestrze Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 9b i 9ba. ust. 2 oraz art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) wnoszę o dokonanie zmiany wpisu
do Rejestru Działalności Regulowanej o numerze rejestrowym RDR/……….../……….. w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie działania Związku
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” polegającej na:
W niniejszym wniosku wpisuje się tylko te dane, które uległy zmianie
1. Zmianie nazwy firmy lub imienia i nazwiska właściciela firmy
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. Zmianie oznaczenia siedziby lub adresu firmy
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Zmianie danych wnioskodawcy
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):

-

-

-
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4. 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

5. 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

6. Obszar działania. (opcjonalnie *) *dotyczy firm, które nie posiadają wpisu na cały obszar ZM GOAP
7. Do wniosku załączam:
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) Za dokonanie zmiany wpisu do Rejestru
Działalności Regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł*. Jednak gdy zmiana wpisu
do Rejestru Działalności Regulowanej dotyczy rozszerzenia zakresu działalności opłata skarbowa wynosi 50%
stawki określonej od wpisu, tj. 25,00 zł*.
* opłata skarbowa płatna na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów
Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602
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1262 0763 lub w Oddziale Banku PKO Bank Polski S.A., Pl. Kolegiacki 17 (budynek Urzędu, czynny w godzinach pracy
Urzędu tj. w poniedziałki od 7.30-17.00, w pozostałe dni robocze od 7.30-15.30) oraz u inkasentów opłaty skarbowej
wyznaczonych uchwałą Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014r.

………………..................................................
Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji1)

1)

w przypadku pełnomocnictwa należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową
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