
……………………………… 
 (miejscowość, data) 
 
………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa firmy) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
(adres zamieszkania lub siedziby firmy) 
………………………………… 
 (numer NIP) 
………………………………… 
 (nr telefonu) 

Burmistrz Cybinki 
ul. Szkolna 5 
69-108 Cybinka 

 
WNIOSEK 

o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości 

 
1. Obszar i przedmiot wykonywanej działalności 

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

2. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie, mające na celu 
zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań objętych zezwoleniem 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

3. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………....…  

4. Określenie rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

5. Określenie sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających 
biodegradacji składowanych na składowisku odpadów 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

6. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 
zakończeniu działalności 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



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

7. Określenie sposobu realizacji obowiązku polegającego na odbiorze od właścicieli 
nieruchomości wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, 
odpadów wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
odpadów z remontów 
        
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………….. 

 
8. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
9. Załączniki: - w przypadku dostarczenia wymaganych załączników w formie kserokopii – 

winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
- przedłoŜenie dokumentu potwierdzającego posiadanie bazy technicznej i tytułu 

prawnego do terenu, 
- aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niŜ 
3 miesiące od daty złoŜenia wniosku), 

- aktualny (tj. wydany lub potwierdzony na 6 miesięcy przed złoŜeniem wniosku) 
odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem, 

- dokument potwierdzający prawo do posiadanych środków transportu (kopie 
dowodów rejestracyjnych pojazdów) oraz kopie dokumentów potwierdzających 
waŜny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC. 

 
 
 
 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 225, poz. 1635) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia 
(pozwolenia, koncesji) - z chwilą złoŜenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości: – 107 PLN 
 
 
 

…………………………………… 
 (podpis wnioskodawcy) 


