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

 

Zarząd Komunalnego Związku Gmin 
Regionu Leszczyńskiego 
ul. 17 Stycznia 90  
64-100 Leszno 

 

Wniosek 

o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie gmin Związku Mi ędzygminnego „Komunalny Związek 

Gmin Regionu Leszczyńskiego” 

 

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

w gminach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.) wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu: 

 

                  Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który obejmuje 19 gmin1  

 Gminy 

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

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

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

(imię i nazwisko i/lub pełna nazwa przedsiębiorcy) 

 

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

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

(adres siedziby przedsiębiorcy) 

 

 

Numer identyfikacji podatkowej NIP:  

……………………………………………………………………………………… 

(numer NIP) 

 

Numer identyfikacyjny REGON 

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

(numer REGON) 

                                                           
1 Bojanowo, Gostyń, Jutrosin , Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, m. Leszno, Lipno, Miejska Górka, Osieczna2, Pakosław, 

Pępowo, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo 
2   Gmina Osieczna zgodnie z Uchwałą  Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu 

Leszczyńskiego"  z dnia  11 czerwca 2019 r. przystąpi do KZGRL od 1 stycznia 2020r., w związku z tym odbiór odpadów 
może nastąpić od 1 stycznia 2020r.  



 

 

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych, zaklasyfikowanych zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do wniosku załączam:  

1.Oryginał oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.  

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                                           (podpis osoby składającej wniosek) 

 

 

 

 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Międzygminny „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”,               
z siedzibą w Lesznie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 
- osobiście lub listownie na adres: ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno 
- elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@kzgrl.pl 
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw na stronie: www.bip@kzgrl.pl 
zakładka ochrona danych osobowych, tablica informacyjna w siedzibie Związku Międzygminnego KZGRL ul. 17 Stycznia 90, 64-100 
Leszno 


