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Karta usług

Nr  IN.20.2013

Zmiana wpisu  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 zmiany wpisu do rejestru

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zmianie wpisu w rejestrze.

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:

 25 zł  –  za dokonanie zmiany  wpisu w rejestru działalności regulowanej.

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

„za zmianę wpisu 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)

5. Uchwała Nr  XIV/100/2016 Rady Gminy Jakubów  z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jakubów

Informacje dodatkowe

1.  Zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej dokonuje się na pisemny wniosek

przedsiębiorcy.

2.  Przedsiębiorca  jest  zobowiązany  niezwłocznie  zgłaszać  Wójtowi  wszelkie  zmiany

danych  wpisanych  do  rejestru  ,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  14  dni  od  zajścia

zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
3. 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 ………………………………………

W N I O S E K

o zmianę  wpisu w  rejestrze  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


