
Informacja  dla  przedsiębiorców  prowadzących  działalność               

w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych 

 

    W  związku  z  wejściem  w  życie  z  dniem  1  stycznia  2012 r. ustawy  o  zmianie  

ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  niektórych  innych  ustaw 

(Dz. U.  z  2011 roku Nr 152  poz.  897),  działalność  w  zakresie  odbierania  odpadów  

komunalnych  stała  się,  na  podstawie  art. 9b  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  

porządku  w  gminach, działalnością  regulowaną,  wymagającą  wpisu  do  rejestru   

prowadzonego  przez  wójta,  burmistrza  lub  prezydenta  miasta  właściwego  ze  

względu  na  miejsce  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  

nieruchomości. 

    Warunkiem  uzyskania  wpisu  do  powyższego  rejestru jest,  stosownie  do  art.  9c  

ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku    w  gminach, złożenie  pisemnego  wniosku  

zawierającego: 

1. Firmę,  oznaczenie  siedziby  i adres albo  imię,  nazwisko  i  adres  przedsiębiorcy, 

2. Numer  identyfikacji  podatkowej  (NIP), 

3. Numer  identyfikacyjny  REGON,  o  ile  przedsiębiorca  taki  numer  posiada, 

4. Określenie  rodzajów  odbieranych  odpadów  komunalnych. 

Do  wniosku  o  wpis  do  rejestru  dołącza  się: 

1. Dowód  uiszczenia  na  rachunek  Urzędu  Gminy  w  Tuszowie  Narodowym – Bank 

Spółdzielczy  w  Mielcu, Oddział  w  Tuszowie  Narodowym 96 9183 1031 2003 3000 

7139 0001  opłaty  skarbowej  w  wysokości  50  zł. (Obowiązek  uiszczenia  opłaty  

skarbowej  nie  dotyczy  przedsiębiorców,  którzy  w  dniu  wejścia  w  życie  

ustawy  (tj.  1  stycznia  2012)  posiadają  zezwolenie  na  odbieranie  odpadów  

komunalnych). 

2. Oświadczenie  wnioskodawcy  o  spełnieniu  warunków  wymaganych  do  

wykonywania  działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  

właścicieli nieruchomości  o  następującej  treści: 

„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  13  września 1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach 

(Dz. U.  z  2005 r. Nr 236  poz. 2008  z  późn. zm.); 

Powyższe   oświadczenie  powinno zawierać także: 



1) Nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby, adres, albo  imię,  nazwisko  i  adres  

przedsiębiorcy; 

2) Oznaczenie  miejsca  i  datę  złożenia  oświadczenia; 

3) Podpis  przedsiębiorcy  lub  osoby  uprawnionej  do  reprezentowania  przedsiębiorcy  

ze  wskazaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  pełnionej  funkcji. 

 

Wpis  jest  dokonany  z  chwilą  zamieszczenia  danych  w  rejestrze. 

 

Wzór  wniosku  dostępny  jest  w  pokoju  nr 13  w  budynku  Urzędu  Gminy  w  Tuszowie  

Narodowym  i   w biuletynie informacji publicznej   www.tuszownarodowy.biuletyn.net 

 

UWAGA! 

 

Przedsiębiorcy  odbierający  odpady   komunalne  od  właścicieli  nieruchomości,  którzy  w  

dniu  wejścia  w  życie  omawianej  ustawy  posiadają  zezwolenie  na  odbieranie  odpadów  

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  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  tj.  do  dnia  31  grudnia  2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Wzór 

                                                                          ………… dnia ……………………. 

 

                                                                         WÓJT  GMINY  TUSZÓW  NARODOWY  

WNIOSEK 

o  wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej 

I. Dane  wnioskodawcy 

Nazwa  firmy lub  imię  i  nazwisko  przedsiębiorcy 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Siedziba  i  adres  firmy  lub  miejsce  zamieszkania i  adres  przedsiębiorcy 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Numer  Identyfikacji Podatkowej przedsiębiorcy (NIP) 

……………………………………………………………………………… 

Nr REGON przedsiębiorcy  o ile  go  posiada 

……………………………………………………………………………… 

Numer  w  rejestrze  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub numer w 

ewidencji  działalności  gospodarczej 

…………………………………………………………………………………… 

II. Określenie  rodzaju  odbieranych  odpadów: 

1. ………………………………………………………………………………., 

2. ………………………………………………………………………………., 

3. ………………………………………………………………………………., 

4. ………………………………………………………………………………., 

5. ………………………………………………………………………………., 

6. ………………………………………………………………………………., 

7. ………………………………………………………………………………., 

Na  podst. art. 65 ust. 1 ustawy  o  swobodzie  działalności  gospodarczej z dnia 2 lipca 

2004 r.  (Dz. U.  z 2010 r. , Nr 220, poz. 1447 z  późn. zm.), wnoszę  o  wpisanie  do  

rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  

właścicieli  nieruchomości, o którym  mowa  w  art. 9b ustawy  z  dnia  13  września  

1996 r. o utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminie. 

 

                                                                       ………………………………………………….. 

                                                                                                          (data i podpis wnioskodawcy) 



 

Załączniki: 

1. Dowód uiszczenia opłaty  skarbowej, 

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

odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

3. W przypadku, gdy  z  wnioskiem występuje osoba upoważniona należy dołączyć pełnomocnictwo, z 

którego wynika prawo do występowania z wnioskiem w imieniu wnioskodawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Załącznik  

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej 

 

                                                                                 ……………………….. dnia ………………………………… 

 

……………………………………………………. 

(firma lub imię i nazwisko przedsiębiorcy) 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

(siedziba i adres lub miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

O spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

„Oświadczam,  że: 

3) Dane  zawarte  we  wniosku  o  wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  

zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  są  

kompletne  i  zgodne  z  prawdą; 

4) Znane  mi  są  i  spełniam  warunki  wykonywania  działalności  w  zakresie 

odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  określone  w  

ustawie  z  13  września 1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach 

(Dz. U.  z  2005 r. Nr 236  poz. 2008  z  późn. zm.). 

 

 

                                                              …………………………………………………………. 

                                                              (podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej  do  

                                                                          reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia                              

                                                                        i nazwiska oraz pełnionej funkcji) 

 

 


