
Zdzieszowice, 2 marzec 2012 r.

OŚ.623.2.2012.JBG

ZAŚWIADCZENIE

o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Stosowanie  do  art.  65  ust.  5  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004 r. o  swobodzie  działalności  
gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) w związku z art. 9b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),  
a także w myśl art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
zaświadcza  się, że  do  prowadzonego  przez  Burmistrza  Zdzieszowic  rejestru  działalności 
regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości, 
w dniu 28 maja 2012 r.  pod numerem  2,  na podstawie wniosku z dnia 16.05.br (data  wpływu 
do tut. urzędu  25.05 br), dokonano następującego wpisu

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 
GOGOLIN SP. Z O.O.

1.......................................................................................................................................
(firma przedsiębiorcy)       

AL. LIGONIA 15, 47-320 GOGOLIN     
2…...................................................................................................................................

(adres przedsiębiorcy)       

756 – 000 – 43 – 85     
3.......................................................................................................................................

( NIP przedsiębiorcy)        

161444284   
4.......................................................................................................................................

(REGON przedsiębiorcy)      

20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło
20 01 10 – odzież
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury



15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 03 80 – odpadowa papa
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
5.......................................................................................................................................

(określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych)

1
6.......................................................................................................................................

(numer rejestrowy)

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin  Sp.  z  o.o.  z  dniem 24.02.2012 r.  złożyła 
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice.  Do  wniosku  załączone  zostało 
oświadczenie w którym przedsiębiorca oświadczył, iż dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru 
działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości  są  kompletne  i  zgodne  z  prawdą  a  także,  iż  znane  mu  są  i  spełnia  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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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 (art 66 ust 5 ustawy z dnia dnia 2  
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 zpóźn.zm.).

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

Otrzymuje:
– Adresat
– A/a



Zdzieszowice, 28.05.2012 r.

OŚ.623.2.2012.JBG

ZAŚWIADCZENIE

o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Stosowanie  do  art.  65  ust.  5  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004 r. o  swobodzie  działalności  
gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) w związku z art. 9b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),  
a także w myśl art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
zaświadcza  się, że  do  prowadzonego  przez  Burmistrza  Zdzieszowic  rejestru  działalności 
regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości, 
w dniu 28 maja 2012 r.  pod numerem  2,  na podstawie wniosku z dnia 16.05.br (data  wpływu 
do tut. urzędu  25.05 br), dokonano następującego wpisu

REMONDIS OPOLE SP. Z O.O.
1.......................................................................................................................................

(firma przedsiębiorcy)       

AL. PRZYJAŹNI 9, 45-573 OPOLE     
2…...................................................................................................................................

(adres przedsiębiorcy)       

754 – 033 – 34 – 24     
3.......................................................................................................................................

( NIP przedsiębiorcy)        

530590474    
4.......................................................................................................................................

(REGON przedsiębiorcy)      

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 – gruz ceglany
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji



20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13 – rozpuszczalniki
20 01 14 – kwasy
20 01 15 – alkalia
20 01 17 – odczynniki fotograficzne
20 01 19 – środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności
20 01 21* - lampy  fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26 – oleje i tłuszcze inne  niż wymienione w 20 01 25
20 01 27 – farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne
20 01 28 – farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 
w 20 01 27
20 01 29 – detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 
16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* -  zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 
20 01 36 -  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 25
20 01 37*-  drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 -  odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 -  gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zamieszane) odpady komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
5.......................................................................................................................................

(określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych)

2
6.......................................................................................................................................

(numer rejestrowy)



Remondis Opole Sp. z o.o. z dniem 25.05.2012 r.  złożyła wniosek (znak DH/243/2012) o wpis do 
rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości  na terenie  Gminy Zdzieszowice.  Do wniosku załączone zostało  oświadczenie  w 
którym przedsiębiorca oświadczył, iż dane zawarte we wniosku o wpis wpis do rejestru działalności 
regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  są 
kompletne i zgodne z prawdą a także, iż znane mu są i spełnia 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 2005 r. Nr 236, 
poz.2008 z późn.zm.) oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od 
dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm.).  

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

Otrzymuje:
– Adresat
– A/a



Zdzieszowice, 08.06.2012 r.

OŚ.623.3.2012.JBG

ZAŚWIADCZENIE

o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Stosowanie  do  art.  65  ust.  5  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004 r. o  swobodzie  działalności  
gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) w związku z art. 9b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),  
a także w myśl art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
zaświadcza  się, że  do  prowadzonego  przez  Burmistrza  Zdzieszowic  rejestru  działalności 
regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości, 
w dniu 8 czerwca 2012 r. pod numerem  3,  na podstawie wniosku z dnia 30.05.br (data wpływu 
do tut. urzędu  06.06 br), dokonano następującego wpisu

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA ZBIGNIEW STACH
1.......................................................................................................................................

(firma przedsiębiorcy)       

KORZONEK 98,           42 – 274 KONOPISKA  
2…...................................................................................................................................

(adres przedsiębiorcy)       

573 - 106 -75 - 24  
3.......................................................................................................................................

( NIP przedsiębiorcy)        

150628080   
4.......................................................................................................................................

(REGON przedsiębiorcy)      

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania metali
15 01 07 – opakowania ze szkła
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. 
herbicydy, insektycydy)



20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* – oleje i tłuszcze inne  niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* – farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne
20 01 28 – farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 
w 20 01 27
20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 
16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* -  zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 
20 01 36 -  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 25
20 01 37*-  drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 -  odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 -  gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zamieszane) odpady komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

5.......................................................................................................................................
(określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych)

3
6.......................................................................................................................................

(numer rejestrowy)

Zakład  Oczyszczania  Miasta  Zbigniew  Stach  w  dniu  06.06.2012  r.  złożył  wniosek  o  wpis  do 
rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości  na terenie  Gminy Zdzieszowice.  Do wniosku załączone zostało  oświadczenie  w 
którym przedsiębiorca oświadczył, iż dane zawarte we wniosku o wpis wpis do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są 



kompletne i zgodne z prawdą a także, iż znane mu są i spełnia 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 2005 r. Nr 236, 
poz.2008 z późn.zm.) oraz potwierdzenie wpłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od 
dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm.).  

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

Otrzymuje:
– Adresat
– A/a



Zdzieszowice, 28.06.2012 r.

OŚ.623.4.2012.JBG

ZAŚWIADCZENIE

o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Stosowanie  do  art.  65  ust.  5  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004 r. o  swobodzie  działalności  
gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) w związku z art. 9b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),  
a także w myśl art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
zaświadcza  się, że  do  prowadzonego  przez  Burmistrza  Zdzieszowic  rejestru  działalności 
regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości, 
w dniu 28 czerwca 2012 r. pod numerem 4,  na podstawie wniosku z dnia 25.06.br (data wpływu 
do tut. urzędu  25.06 br), dokonano następującego wpisu

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA 
GMINY Z O.O.

1.......................................................................................................................................
(firma przedsiębiorcy)       

UL. PRZEMYSŁOWA 1,           48 – 200 PRUDNIK
2…...................................................................................................................................

(adres przedsiębiorcy)       

755-000-63-42  
3.......................................................................................................................................

( NIP przedsiębiorcy)        

530544646  
4.......................................................................................................................................

(REGON przedsiębiorcy)      

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 07 – opakowania ze szkła
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło
20 02 01 -  odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 -  gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zamieszane) odpady komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk



20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
5.......................................................................................................................................

(określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych)

4
6.......................................................................................................................................

(numer rejestrowy)

Zakład  Usług  Komunalnych  Jednoosobowa Spółka  Gminy z  o.o.  w  dniu  25.06.2012  r.  złożył 
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice.  Do  wniosku  załączone  zostało 
oświadczenie w którym przedsiębiorca oświadczył, iż dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru 
działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości  są  kompletne  i  zgodne  z  prawdą  a  także,  iż  znane  mu  są  i  spełnia  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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.) oraz potwierdzenie wpłaty za wpis do 
rejestru działalności regulowanej.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od 
dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm.).  

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

Otrzymuje:
– Adresat
– A/a



Zdzieszowice, 21.08.2012 r.

OŚ.623.5.2012.JBG

ZAŚWIADCZENIE

o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Stosowanie  do  art.  65  ust.  5  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004 r. o  swobodzie  działalności  
gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) w związku z art. 9b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),  
a także w myśl art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
zaświadcza  się, że  do  prowadzonego  przez  Burmistrza  Zdzieszowic  rejestru  działalności 
regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości, 
w dniu 21 sierpnia 2012 r. pod numerem 5,  na podstawie wniosku z dnia 02.08.br (data wpływu 
do tut. urzędu  06.08. br), dokonano następującego wpisu

REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
1.......................................................................................................................................

(firma przedsiębiorcy)       

UL. KASZUBSKA 2,     44-100 GLIWICE     
2…...................................................................................................................................

(adres przedsiębiorcy)       

631-22-11-431     
3.......................................................................................................................................

( NIP przedsiębiorcy)        

276253371   
4.......................................................................................................................................

(REGON przedsiębiorcy)      

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 – opakowania metali
15 01 07 – opakowania ze szkła
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* – rozpuszczalniki
20 01 14* – kwasy
20 01 15* – alkalia



20 01 17* – odczynniki fotograficzne
20 01 19* – środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności
20 01 21* - lampy  fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* – oleje i tłuszcze inne  niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* – farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne
20 01 28 – farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 
w 20 01 27
20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 
16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* -  zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 
20 01 36 -  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 25
20 01 37*-  drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 -  odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 -  gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zamieszane) odpady komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
5.......................................................................................................................................

(określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych)

5
6.......................................................................................................................................

(numer rejestrowy)

Remondis Gliwice Sp. z o.o. z dniem 06.08.2012 r.  złożyła wniosek (znak HP/9041/2012) o wpis 
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  na  terenie  miasta  Zdzieszowice.  Do wniosku  załączone  zostało  oświadczenie  w 
którym przedsiębiorca oświadczył, iż dane zawarte we wniosku o wpis wpis do rejestru działalności 



regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  są 
kompletne i zgodne z prawdą a także, iż znane mu są i spełnia 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 2005 r. Nr 236, 
poz.2008 z późn.zm.) oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od 
dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm.).  

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

Otrzymuje:
– Adresat
– A/a



Zdzieszowice, 21.08.2012 r.

OŚ.623.6.2012.JBG

ZAŚWIADCZENIE

o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Stosowanie  do  art.  65  ust.  5  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004 r. o  swobodzie  działalności  
gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) w związku z art. 9b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),  
a także w myśl art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
zaświadcza  się, że  do  prowadzonego  przez  Burmistrza  Zdzieszowic  rejestru  działalności 
regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości, 
w dniu 21 sierpnia 2012 r. pod numerem 6,  na podstawie wniosku z dnia 03.08.br (data wpływu 
do tut. urzędu  07.08. br), dokonano następującego wpisu

Veolia Usługi dla Środowiska Spółka Akcyjna Oddział 
w Krapkowicach

1.......................................................................................................................................
(firma przedsiębiorcy)       

ul. Piastowska 38,     47-303 Krapkowice    
2…...................................................................................................................................

(adres przedsiębiorcy)       

527-20-98-636    
3.......................................................................................................................................

( NIP przedsiębiorcy)        

012914009-00040    
4.......................................................................................................................................

(REGON przedsiębiorcy)      

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji



20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* – rozpuszczalniki
20 01 14* – kwasy
20 01 15* – alkalia
20 01 17* – odczynniki fotograficzne
20 01 19* – środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności
20 01 21* - lampy  fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* – oleje i tłuszcze inne  niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* – farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne
20 01 28 – farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 
w 20 01 27
20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 
16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* -  zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 
20 01 36 -  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 25
20 01 37*-  drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 -  odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 -  gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zamieszane) odpady komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
5.......................................................................................................................................

(określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych)

6
6.......................................................................................................................................

(numer rejestrowy)



Veolia  Usługi  dla  Środowiska  S.A.  Oddział  w  Krapkowicach  z  dniem 07.08.2012  r.   złożyła 
wniosek (znak l.dz.1173/2012) o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zdzieszowice. Do wniosku 
załączone zostało oświadczenie w którym przedsiębiorca oświadczył, iż dane zawarte we wniosku o 
wpis wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą a także, iż znane mu są i spełnia 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  2005 r.  Nr  236,  poz.2008  z  późn.zm.)  oraz  aktualny odpis  z  Krajowego 
Rejestru  Sądowego,  pełnomocnictwa,  zaświadczenie  o  numerze  REGON oraz  zaświadczenie  o 
zarejestrowaniu jako podatnik VAT czynny.  

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od 
dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm.).  

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

Otrzymuje:
– Adresat
– A/a



Zdzieszowice, 21.08.2012 r.

OŚ.623.7.2012.JBG

ZAŚWIADCZENIE

o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Stosowanie  do  art.  65  ust.  5  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004 r. o  swobodzie  działalności  
gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) w związku z art. 9b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),  
a także w myśl art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
zaświadcza  się, że  do  prowadzonego  przez  Burmistrza  Zdzieszowic  rejestru  działalności 
regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości, 
w dniu 21 sierpnia 2012 r. pod numerem 7,  na podstawie wniosku z dnia 06.08.br (data wpływu 
do tut. urzędu  09.08. br), dokonano następującego wpisu

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE  DARPOL 
DARIUSZ STRACH

1.......................................................................................................................................
(firma przedsiębiorcy)       

KORZONEK 98,    42-274 KONOPISKA       
2…...................................................................................................................................

(adres przedsiębiorcy)       

573-250-58-31 
3.......................................................................................................................................

( NIP przedsiębiorcy)        

152146131 
4.......................................................................................................................................

(REGON przedsiębiorcy)      

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji



20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* – rozpuszczalniki
20 01 21* - lampy  fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* – oleje i tłuszcze inne  niż wymienione w 20 01 25
20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 
16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* -  zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 
20 01 36 -  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 25
20 01 37*-  drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 -  odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 -  gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zamieszane) odpady komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
5.......................................................................................................................................

(określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych)

7
6.......................................................................................................................................

(numer rejestrowy)

Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL”  Dariusz Strach z dniem 09.08.2012 r.  złożyło wniosek 
(znak: bez numeru) o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zdzieszowice. Do wniosku załączone 
zostało oświadczenie w którym przedsiębiorca oświadczył,  iż dane zawarte we wniosku o wpis 
wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od 
właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą a także, iż znane mu są i spełnia 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 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn.zm.) oraz kopia przelewu (opłata skarbowa w 
kwocie 50 zł ).



Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od 
dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm.).  

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

Otrzymuje:
– Adresat
– A/a



Zdzieszowice, 13.09.2012 r.

OŚ.623.8.2012.JBG

ZAŚWIADCZENIE

o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Stosowanie  do  art.  65  ust.  5  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004 r. o  swobodzie  działalności  
gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) w związku z art. 9b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),  
a także w myśl art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
zaświadcza  się, że  do  prowadzonego  przez  Burmistrza  Zdzieszowic  rejestru  działalności 
regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości, 
w dniu 13 września 2012 r. pod numerem 8,  na podstawie wniosku z dnia 03.09.br (data wpływu 
do tut. urzędu  13.09. br), dokonano następującego wpisu

PLADA-ART   ŁUKASZ SOKOŁOWSKI
1.......................................................................................................................................

(firma przedsiębiorcy)       

UL. ZIELONA 26,     47-330 ZDZIESZOWICE     
2…...................................................................................................................................

(adres przedsiębiorcy)       

755-166-18-53    
3.......................................................................................................................................

( NIP przedsiębiorcy)        

160017025  
4.......................................................................................................................................

(REGON przedsiębiorcy)      

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież



20 01 11 – tekstylia
20 01 13* – rozpuszczalniki
20 01 14* – kwasy
20 01 15* – alkalia
20 01 17* – odczynniki fotograficzne
20 01 19* – środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności
20 01 21* - lampy  fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* – oleje i tłuszcze inne  niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* – farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne
20 01 28 – farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 
w 20 01 27
20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 
16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* -  zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 
20 01 36 -  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 25
20 01 37*-  drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 -  odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 -  gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zamieszane) odpady komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
5.......................................................................................................................................

(określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych)

8
6.......................................................................................................................................

(numer rejestrowy)



Firma PLADA-ART Łukasz Sokołowski z dniem 13.09.2012 r.  złożyła wniosek o wpis do rejestru 
działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości  na  terenie  miasta  Zdzieszowice.  Do wniosku  załączone  zostało  oświadczenie  w 
którym przedsiębiorca oświadczył, iż dane zawarte we wniosku o wpis wpis do rejestru działalności 
regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  są 
kompletne i zgodne z prawdą a także, iż znane mu są i spełnia 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 2005 r. Nr 236, 
poz.2008 z późn.zm.) oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od 
dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm.).  

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

Otrzymuje:
– Adresat
– A/a



Zdzieszowice, 21.09.2012 r.

OŚ.623.9.2012.JBG

ZAŚWIADCZENIE
o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Stosowanie  do  art.  65  ust.  5  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004 r. o  swobodzie  działalności  
gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) w związku z art. 9b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),  
a także w myśl art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
zaświadcza  się, że  do  prowadzonego  przez  Burmistrza  Zdzieszowic  rejestru  działalności 
regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości, 
w dniu 21 września 2012 r. pod numerem 9, na podstawie wniosku z dnia 18.09.br (data wpływu 
do tut. urzędu  19.09. br), dokonano następującego wpisu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. 
1.......................................................................................................................................

(firma przedsiębiorcy)       

Ul. Mickiewicza 2,     47-100 Strzelce Opolskie     
2…...................................................................................................................................

(adres przedsiębiorcy)       

756-000-33-80    
3.......................................................................................................................................

( NIP przedsiębiorcy)        

531307428
4.......................................................................................................................................

(REGON przedsiębiorcy)      

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 23* - urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne



20 01 28 – farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 
w 20 01 27
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* -  zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 
20 01 36 -  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 25
20 01 38 – drewno inne niż wymienione 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 02 01 -  odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 -  gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zamieszane) odpady komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
5.......................................................................................................................................

(określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych)

9
6.......................................................................................................................................

(numer rejestrowy)

Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  i  Mieszkaniowych  Sp.  z  o.o.  w  Strzelcach  Opolskich  z 
dniem 19.09.2012  r.   złożyła  wniosek  o  wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  w zakresie 
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  miasta  i  gminy 
Zdzieszowice. Do wniosku załączone zostało oświadczenie w którym przedsiębiorca oświadczył, iż 
dane zawarte we wniosku o wpis wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą a także, iż 
znane  mu  są  i  spełnia  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 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn.zm.) oraz 
potwierdzenie wpłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od 
dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm.).  

…...............................
Otrzymuje:

– Adresat
– A/a



Zdzieszowice, 04.10.2012 r.

OŚ.623.10.2012.JBG

ZAŚWIADCZENIE

o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Stosowanie  do  art.  65  ust.  5  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004 r. o  swobodzie  działalności  
gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) w związku z art. 9b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),  
a także w myśl art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
zaświadcza  się, że  do  prowadzonego  przez  Burmistrza  Zdzieszowic  rejestru  działalności 
regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości, 
w dniu 04 października 2012 r.  pod numerem  10,  na podstawie wniosku z dnia 01.10.br (data 
wpływu do tut. urzędu  03.10. br), dokonano następującego wpisu

PRYWATNY ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA- 
WALDEMAR STACH

1.......................................................................................................................................
(firma przedsiębiorcy)       

UL. SPÓŁDZIELCZA 1/1,     42 – 274 KONOPISKA    
2…...................................................................................................................................

(adres przedsiębiorcy)       

573-025-01-66    
3.......................................................................................................................................

( NIP przedsiębiorcy)        

1500400693 
4.......................................................................................................................................

(REGON przedsiębiorcy)      

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i 
toksyczne)



15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* – rozpuszczalniki
20 01 14* – kwasy
20 01 15* – alkalia
20 01 17* – odczynniki fotograficzne
20 01 19* – środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności
20 01 21* - lampy  fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* – oleje i tłuszcze inne  niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* – farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne
20 01 28 – farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 
w 20 01 27
20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 
16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* -  zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 
20 01 36 -  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 25
20 01 37*-  drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 -  odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 -  gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zamieszane) odpady komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
5.......................................................................................................................................

(określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych)



10
6.......................................................................................................................................

(numer rejestrowy)

Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta – Waldemar Stach  z dniem 03.10.2012 r.  złożył wniosek o 
wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od 
właścicieli  nieruchomości  na  terenie  miasta  Zdzieszowice.  Do  wniosku  załączone  zostało 
oświadczenie w którym przedsiębiorca oświadczył, iż dane zawarte we wniosku o wpis wpis do 
rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości  są  kompletne  i  zgodne  z  prawdą  a  także,  iż  znane  mu  są  i  spełnia  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 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn.zm.).

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od 
dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm.).  

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

Otrzymuje:
– Adresat
– A/a


