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OŚRiEG-04

Nazwa usługi
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE 

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:

Art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Ustawa 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 
1243, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
(F-OŚRiEG-04-01)     
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. (F-OŚRiEG-04-02)     
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY: 
1.  50  zł  –  opłata  skarbowa  za  wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  
nieruchomości.
Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  są 
zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.
2. 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem
(tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od  
każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
4.  5  zł  –  opłata  skarbowa  za  poświadczenie  zgodności  duplikatu,  odpisu,  wyciągu,  wypisu  lub  kopii  dokonane  przez  organ  administracji  
samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.
5. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy: Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

64949600080000172020000041
6.  Opłata skarbowa podlega zwrotowi,  jeżeli mimo zapłacenia  opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności  regulowanej.  Zwrot opłaty 
skarbowej następuje na pisemny wniosek.
7. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie
w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d.  osoby,  które  składając  wniosek o dokonanie  czynności  urzędowej,  albo składając  dokument  stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub  
prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej. 

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej, 
ul. Plac Wolności 3, 87-410 Kowalewo Pomorskie, tel. (56) 6842975, fax: (56)6841071,
e-mail: um.kowalewo@wp.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim
w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI. UWAGI:
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) posiadają zezwolenie na  
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie mogą wykonywać działalność w zakresie 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w 
życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.
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