KARTA USŁUG
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH

A.

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wpis do rejestru, (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
procedury) zawierający:
 firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
2) Oświadczenie (na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury) o
spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

B.

Opłaty:
Opłata skarbowa: 50 złotych.

C.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
W terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z dokumentami. Wpis jest
dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia
wpływu wniosku o wpis wraz z dokumentami, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14
dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ
wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem
7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin 14 dni biegnie odpowiednio od
dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

D.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Niskiej Emisji i Odpadów
Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116
Nr telefonu: 12 285-08-50 w. 313
Godziny Urzędowania:
poniedziałek 9.15 – 16.45
wtorek, środa, piątek 8.00 – 15.30
czwartek – dzień wewnętrzny

E.

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.)
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1439)
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1546 ze zm.)

F.

Uwagi:
1. Wójt dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
2. Wójt przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia bezpieczeństwo tych
danych.
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3. Wójt wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu
informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo
Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
 posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu
technicznego;
 utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo
transportowej.
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