WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY
ŚRODOWISKA
KARTA USŁUGI

ROŚ- 2/2016

WPIS/ ZMIANA ZAKRESU WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI
REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien zawierać (na podstawie art. 9c ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):
1. imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej NIP,
3. numer identyfikacyjny REGON o ile taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Załączniki do wniosku:
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie załącznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierające:
 firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
 oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze
wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji;
 w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa.
Formularze/wnioski do pobrania:
Dostępne w plikach poniżej.

OPŁATY:
1) Za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł
2) Za zmianę wpisu wynosi 25,00 zł
3) Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego
odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł
4) Za wydanie zaświadczenia na wniosek 17,00 zł
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy:
URZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINA
KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY nr: 47 8591 0007 0020 0560 0013 0001

Tytuł wpłaty: za dokonanie wpisu/zmiany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych na terenie Gminy Skawina
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 7 DNI OD DATY ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU, WRAZ Z OŚWIADCZENIEM I
DOWODEM UISZCZENIA OPŁATY SKARBOWEJ.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Adres: Rynek 3

nr pokoju: 4 (parter)

Tel.: 12 277 01 53

Miejsce składania wniosku:
Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 14, pok. nr 1
Godziny urzędowania (dni robocze):
poniedziałek:
8:00 – 17.00
wtorek-czwartek:
7.30 – 15.30
piątek:
7:30 – 14:30
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250)
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.
783 z późn.zm.)
 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z
2015 r. poz. 584 z późn.zm.)
 Uchwała Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XLVI/297/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2006 roku,
z późniejszą zmianą w sprawie ustalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Skawina, z późń. zm.
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji odmownej w sprawie dokonania wpisu służy stronie
odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Skawina, w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:
 W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany
do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie
wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do
spełnienia następujących wymagań :
1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.
2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów
komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U., poz. 21 z póżn. zm.)
2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych.
 W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych
przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w terminie 14 dni od daty
trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
 Wykreślenie z rejestru następuje również w przypadku, gdy:
a) Przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do
wykonywania tej działalności niezgodnie ze stanem faktycznym;
b) Przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania
działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
c) Stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania
działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
d) Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności
gospodarczej objętej wpisem;
e) Stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
f) Stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
g) Stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych;
h) Przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6fust.1
ustawy i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z
wolnej ręki, o którym mowa w art. 6fust.2, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie
Art.3b ust.2 i art. 3c ust.2 ustawy.
 Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14
dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć
wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uwagi: brak

Wzory dokumentów znajdziecie Państwo w załącznikach zamieszczonych poniżej.

