Łodygowice, dnia 20.12.2019 r.
RIP.6233.1.2019.MC

ZAŚWIADCZENIE
o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Łodygowice
Zgodnie z art. 65 ust.5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) oraz art. 9b w związku z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) zaświadcza się, że prowadzonego
przez Wójta Gminy Łodygowice rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łodygowice, dokonano w dniu 20.12.2019 r. pod
numerem: 13/2019 następującego wpisu:
1. Firma/imię i nazwisko przedsiębiorcy:
Sklep Ogólnospożywczy Ewa Michalska
2. Oznaczenie siedziby i adres /adres przedsiębiorcy:
ul. Jana Pawła II 1, 34-326 Zarzecze
3. Numer identyfikacji podatkowej NIP:
553-143-67-67
4. Numer identyfikacyjny REGON:
070870637
5. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych:
Lp

Kod
odpadu

Nazwa odpadu

1

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

POUCZENIE
Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do

rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
W myśl art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2010), w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów
komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od
dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Otrzymują:
1. Sklep Ogólnospożywczy Ewa Michalska
ul. Jana Pawła II 1
34-326 Zarzecze
2. RIP a/a

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
L. p.

13

Nr
rejestrowy
13/2019

Firma, oznaczenie siedziby
i adres lub imię i nazwisko
przedsiębiorcy
Sklep Ogólnospożywczy
Ewa Michalska
ul. Jana Pawła II 1
34-326 Zarzecze

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

15 01 01- Opakowania z papieru i tektury
15 01 02- Opakowania z tworzyw sztucznych

Nr NIP

553-143-67-67

Nr REGON
o ile
przedsiębiorc
a taki posiada
070870637

