
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Poddębice 

 

Podstawa prawna 

Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 

 

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Miejski w Poddębicach, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, II piętro, pok. 210, od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600, nr tel. 43 678 25 80 wew. 744, 704 

 

Opłaty 

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu uiszczenia opłaty skarbowej: 

• za uzyskanie wpisu do rejestru – 50,00 zł; 

• za zmianę wpisu – 25,00 zł; 

• od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego 

odpisu, wpisu lub kopii – 17,00 zł. 

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy: Urzędu Miejskiego w Poddębicach, Bank 

Spółdzielczy w Poddębicach 87 9263 0000 0000 0013 2000 0005. 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy 

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz 

z wymaganymi załącznikami. 

Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, 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 przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do rejestru, 

nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 

rejestru. 

 

Tryb odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem 

Burmistrza Poddębic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



………………………………………. 
(miejscowość, data) 

………………………………………. 
(nazwa firmy albo imię i nazwisko przedsiębiorcy) 

 

………………………………………. 
(oznaczenie siedziby i adres albo adres przedsiębiorcy) 

 

………………………………………. 
(numer identyfikacji podatkowej NIP) 

 

………………………………………. 
(numer telefonu) 

Burmistrz Poddębic 

 

 

WNIOSEK 

o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

 

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych (należy podać kody wg rozporządzenia Ministra 

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10): 

 
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

   

   

 

Załączniki: 

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia 

sprawy przez pełnomocnika wnioskodawcy wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej. 

 

 

 

 

…………………………………… 
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



………………………………………. 
(miejscowość i data złożenia oświadczenia) 

………………………………………. 
(nazwa firmy albo imię i nazwisko przedsiębiorcy) 

 

………………………………………. 
(oznaczenie siedziby i adres albo adres przedsiębiorcy) 

 

………………………………………. 
(numer identyfikacji podatkowej NIP) 

 

………………………………………. 
(numer telefonu) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

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 w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji) 

 


