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Wpis  do rejestru  działalności  regulowanej  

w zakresie  odbierania  i  zagospodarowania  odpadów komunalnych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Jakubów, ul. Mińska 15,  

Pokój nr 16, tel.  25 757 91 90, e-mail: ewidencja@jakubow.pl

Godziny urzędowania:

                                       poniedziałek            730 – 1700

                                       wtorek – piątek       730 – 1530

                                       czwartek                 dzień wewnętrzny

Osoba do kontaktu:

Albina Wolszczak – Inspektor  ds. porządku i czystości, gospodarki odpadami, zamówień 

publicznych 

Sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis  do rejestru działalności regulowanej  .

2. Załączniki:

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności  w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Formularz do pobrania:

Dostępny na stronie internetowej urzędu  www.jakubow.pl   lub w pokoju Nr 16

Opłaty:

Opłata skarbowa:

50 zł  –  za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Opłaty dokonuje się na konto bankowe nr  61 9226 0005 0050 0294 2000 0010 (z adnotacją 

„za wpis do rejestru działalności regulowanej” 

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż  w terminie 7 dni  od dnia  złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna



1. Ustawa z dnia 2 lipca  2004  r  o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r  poz.

584  z późn. zm.)

2.  Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach

(Dz.U. z 2016 r   poz. 250 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r, poz.783  z późn.

zm).

4.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r

poz.23 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

1.  Przedsiębiorca  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  jest

obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz : 

- 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;

- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady 

do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów

postępowania z odpadami; 

- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 

komunalnych, oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do  

przetwarzania odpadów komunalnych;

- sporządzania półrocznych  sprawozdań i przekazywania ich  wójtowi, w terminie do 

końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

2. Przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, zawartej z Wójtem Gminy  i nie 

świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki 

obowiązany jest do:

- osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez 

siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych przepisami ustawy;

- przekazywania właścicielom nieruchomości, od których odbiera odpady komunalne,

rachunków, w którym są wyszczególnione koszty odbierania i zagospodarowania

odpadów komunalnych;

- zamieszczenia  w sprawozdaniu informacji o osiągniętych poziomach recyklingu,    

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy

odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do  składowania  w

ostatnim  sprawozdaniu  składanym  za  dany  rok  wraz  z  wykazem   właścicieli

nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie

odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy

rozwiązaniu lub wygasły;



- przekazywania wójtowi gminy, w przypadku nie odbierania odpadów z terenu gminy w

danym półroczy sprawozdań zerowych.

3. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie

zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.

4.  W przypadku niedopełniania  przez  właściciela  nieruchomości  obowiązku w zakresie

selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne

przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

5.  Wpisu  do rejestru oraz  zmiany  wpisu  w rejestrze  dokonuje  się  na  pisemny wniosek

przedsiębiorcy. 

6.W przypadku zakończenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do Wójta, w terminie 14

dni  od  trwałego  zaprzestania  wykonywania  tej  działalności  wniosek  o  wykreślenie  z

rejestru.

7. Wójt może wezwać przedsiębiorcę  w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 7

dni  do uzupełnienia wniosku. 

Sporządził:

Albina Wolszczak 

Zaktualizowano 

Dnia 05.09.2016 r

Sprawdził:

Kierownik Referatu

Marzena Rek

Zatwierdził:

Wójt 

Hanna Wocial



Jakubów, dnia …………………

……………………………………………….
    /nazwa firmy albo imię i nazwisko przedsiębiorcy/

………………………………………………..
      /oznaczenie siedziby i adres przedsiębiorcy/

NIP ……………………………………………

REGON ………………………………………                           Wójt Gminy
 tel……………………………………………
                                                                                                     Jakubów

W N I O S E K

o wpis do rejestru  działalności regulowanej  w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów

1. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….



…………………………………………………………………………………….

………………………………
                                                                                                       /podpis/

Załączniki:
1.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków 
    wymaganych do wykonywania działalności 
    w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Jakubów , dnia …………………….

……………………………………………….
    /nazwa firmy albo imię i nazwisko przedsiębiorcy/

………………………………………………..
      /oznaczenie siedziby i adres przedsiębiorcy/

NIP ……………………………………………

REGON ………………………………………

O Ś W I A D C Z E N I E

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 

     (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.).

                                                                      ……………………………………



                                                                                                       /podpis przedsiębiorcy/


