KARTA USŁUGI

Urząd Miejski
w
Koluszkach

Wniosek o wpis lub zmianę w rejestrze działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Koluszki.

Komórka
organizacyjna:

Referat Gospodarki Komunalnej

Tel./Fax:

tel i fax: 44 725-67-47; 44 714-58-15

GCO.6233.1
Data zatwierdzenia:
2014r.

PODSTAWA PRAWNA




Art. 9b ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r.
poz.1399 z późn.zm),
Art. 65 ust. 5 i art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U z
2013 r., poz. 672 z późn.zm).

WYMAGANE DOKUMENTY
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który
powinien zawierać:
1. pełną nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. numer identyfikacji podatkowej ( NIP);
3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Ponadto do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

OPŁATY





Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł.
Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł., jeżeli zmiana
dotyczy rozszerzenia zakresu działalności.
Za wydanie zaświadczenia o zmianie wprowadzonych we wpisie opłata skarbowa wynosi 17,00 zł
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł. (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


W terminie 7 dni od złożenia wniosku

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w:
 Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter w następujących terminach:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
w piątki w godz. 8:00 – 15:00

OSOBY DO KONTAKTU


Agnieszka Ekert pok. Nr 205 tel. 44 725 67 47

DOKUMENT WYJŚCIOWY
Zaświadczenie o wpis lub zmianę w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koluszki.

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak

INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia
zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
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Załącznik nr 1
......................................................
Miejscowość, data
Burmistrz Koluszek
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koluszki.
Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) proszę o wpis do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
1.Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy:
............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
2.Numer identyfikacji podatkowej (NIP):
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
3.Numer identyfikacji podatkowej REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada:
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych (według rozporządzenia Ministra Środowiska
z 09 grudnia 2014 r. w/s katalogu odpadów – Dz. U. z 2014 r., poz. 1923);
Lp.
1
2
3
4
…

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Do wniosku należy dołączyć:
1. Dowód opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł., za wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Działalności
Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).
2.Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (załącznik nr 3).
Dodatkowe informacje:
Adres do korespondencji:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Tel, Fax, e-mail:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia
i nazwiska oraz pełnionej funkcji).
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Załącznik nr 2
......................................................
Miejscowość, data
Burmistrz Koluszek
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
Wniosek o zmianę w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koluszki.
Stosownie do art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013
r., poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 391) zwracam się z wnioskiem o dokonanie zmiany następujących danych
wpisanych do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez
Burmistrza Koluszek pod nr …………………………….. .
1.Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
2.Numer identyfikacji podatkowej (NIP):
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
3.Numer identyfikacji podatkowej REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
4. 1) Dane przed zmianą:
a)…………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................................................................................
b)………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Dane po zmianie:
a)………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
b)………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Jeżeli zmianie uległy inne dane, proszę dołączyć arkusz ze zmianami.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dowód opłaty skarbowej w wysokości 25,00 zł. za wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Działalności
Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu
działalności zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn.
zm.). Za wydanie zaświadczenia o zmianie wprowadzonych we wpisie opłata skarbowa wynosi 17,00 zł.
2.Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (załącznik nr 3).
Dodatkowe informacje:
Adres do korespondencji:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Tel, Fax, e-mail:
............................................................................................................................................................................................................
.........................................................

(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia
i nazwiska oraz pełnionej funkcji).
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Załącznik nr 3

......................................................
Miejscowość, data
Dane składającego oświadczenie:
Firma lub imię i nazwisko przedsiębiorcy:
...............................................................................
...............................................................................
Oznaczenie siedziby i adres firmy lub adres przedsiębiorcy:
...............................................................................
...............................................................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, określone u ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 ustawy
z dnia 06 czerwca 1997 r. kodeksu karnego (Dz. U z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) przewidującego
karę pozbawienia wolności do lat 3 za złożenie fałszywego oświadczenia.

.................................................................
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia
i nazwiska oraz pełnionej funkcji).
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