
K A R T A   U S Ł U G

1 Nazwa procedury Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości

2 Nazwa wydziału Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych

3 Podstawa prawna 1.  Ustawa  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w 
gminach (Dz. U. z 2012r. Poz. 391 ze zmianami).

4 Wymagane 
dokumenty

Wniosek  o  wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania 
odpadów komunalnych, który powinien zawierać:

• firmę,  oznaczenie  siedziby  i  adres  albo  imię,  nazwisko  i  adres 
przedsiębiorcy,

• numer identyfikacji podatkowej (NIP),
• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Dowód  uiszczenia  opłaty  skarbowej  w  wysokości  50,00  zł  (opłata  nie 

dotyczy podmiotu, który na dzień 01.01.2012 r.  posiada zezwolenie na 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

2. Oryginał  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  wymaganych  do 
wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości.

5 Opłata skarbowa Za wpis do rejestru - 50 zł
Za zmianę wpisu do rejestru – 25 zł

6 Opłaty 
administracyjne

Za udzielenie pełnomocnictwa lub prokury –17zł

7 Termin i sposób 
załatwienia

Do 7 dni  od dnia dostarczenia kompletnego wniosku do Urzędu Miejskiego w 
Chełmku. Po weryfikacji  i  wpisie do Rejestru, wydawane jest  zaświadczenie o 
wpisie  do  Rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych. Przedsiębiorcy nadawany jest numer rejestrowy.

8 Miejsce złożenia 
wniosku

Urząd Miejski w Chełmku, ul. Krakowska 11 – punkt obsługi petenta
tel. (33) 844 – 90 – 00 do 10
Godziny pracy:
- poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

- czwartek od 730 do 1600

- piątek od 730 do 1500

9 Jednostka 
odpowiedzialna

Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych – pokój nr 15
tel. (33) 844 – 90 – 32

10 Tryb odwoławczy Jeżeli  organ  prowadzący  rejestr  działalności  nie  dokona  wpisu  w  terminie,  o 
którym mowa w punkcie 7, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni,  
przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku gdy organ 
wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż 7 dni od 
dnia  jego  otrzymania.  W takiej  sytuacji  termin,  o  którym mowa  w punkcie  7, 
biegnie odpowiednio od dnia uzupełnienia wpisu.

11 Inne informacje 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. 


