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          Karta informacyjna 

Opis sprawy/zadania Wpis/ zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej uzyskują podmioty, 

które będą świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli.  
Kogo dotyczy Przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości.  
Wymagane dokumenty Wniosek o wpis/zmiana wpisu zawierający: 

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

2. Numer identyfikacji podatkowej /NIP/ 

3. Numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada; 

4. Określenie rodzaju odbioru odpadów komunalnych. 

Załączniki do wniosku: 

1. 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

22. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości.  
Formularze/wnioski  

do pobrania 
Pisemny wniosek o wpis do rejestru-  dok.doc. 

Oświadczenie o spełnieniu warunków - dok.doc. 

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa - pokój nr 5  

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9 

Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/ 
Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 50 zł - płatne z chwilą złożenia wniosku o wpis 

do rejestru. 

Opłata skarbowa w wysokości 25 zł - płatne z chwilą złożenia wniosku o zmianę 

wpisu do rejestru, jeżeli dotyczy poszerzenia zakresu działalności. 

Opłata skarbowa 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego 

stosunku pełnomocnictwa (prokury).  

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy Zawoja lub przelewem na 

rachunek bankowy Urzędu Gminy Zawoja 
43 87990001 0020 0200 0101 0049 

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa 

Barbara Zgubisz – Pierog – pokój nr 5 

email: b.zgubisz-pierog@zawoja.ug.pl 

Tel. (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 105 

Fax. (33) 8775-015 

Godziny pracy: poniedziałek- czwartek 7.30-16.00, piątek 7.30 – 13.30 
Miejsce składania dokumentów Wniosek wraz z załącznikiem można złożyć: 

1. Przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Zawoja,  

              34-222 Zawoja 1307 

2. Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9 
Termin załatwienia sprawy Wpis dokonywany z chwila zamieszczenia danych w rejestrze - zgodnie z 

ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. 

Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.) 

Podstawa prawna Art. 9c  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (t. j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1289 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, 

poz. 1827 z późn. zm.) 
Tryb odwoławczy Zgodnie z zapisami KPA 
Uwagi i dodatkowe informacje Brak uwag 

 

 

Opracowała: (imię i nazwisko) Barbara Zgubisz – Pierog, data 07.12.2017 r. 

Zatwierdziła: (imię i nazwisko) Danuta Lasa, data 07.12.2017 r. 
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