Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Wydział Rolnictwa, Środowiska i gospodarki Gruntami
Osoby prowadzące sprawę:
Julia Ciołek, referent ds. środowiska, pokój 5 (parter)
tel. 42-719-80-02 w. 329
e-mail: julia.ciolek@strykow.pl
Renata Żyłła, inspektor ds. środowiska, pokój 5 (parter)
tel. 42-719-80-02 w. 429
e-mail: renata.zylla@strykow.pl


art. 9c ust. 1-7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.)

Podstawa
prawna



ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 672,
z późn. zm.)



ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1628, z późn. zm.)

Na podstawie art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy
Sposób
załatwienia
sprawy

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru. Przedsiębiorca
zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Stryków jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru. Przedsiębiorca, który
złożył wniosek do Urzędu Miejskiego w Strykowie uzyska numer rejestrowy i zaświadczenie o dokonaniu
wpisu do rejestru lub zmiany we wpisie w rejestrze w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych


wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości



oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. "Oświadczenie powinno być
następującej treści: „Oświadczam, że:

Wymagane

o dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

dokumenty

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą
o znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.)


dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Miejsce
składania

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków – pokój 2

wniosków
Termin załatwienia sprawy określony jest do 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Jeżeli organ
Termin
udzielania
odpowiedzi

prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do
tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ
wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego
otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia
wpływu uzupełnienia wniosku o wpis

Tryb
udzielania

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Działalności Regulowanej

odpowiedzi
W przypadku wydania przez organ prowadzący rejestr działalności regulowanej decyzji o odmowie wpisu
Tryb

przedsiębiorcy do rejestru, na decyzję przysługuje stronie prawo do odwołania, które należy złożyć w terminie

odwoławczy

14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź, za pośrednictwem Burmistrza Strykowa
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia
następujących wymagań:
 posiadania

wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od

właścicieli

nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego
 utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń od odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
 spełnienie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
 Zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej
Wykreślenie z rejestru następuje na wniosek przedsiębiorcy lub w przypadkach gdy organ prowadzący rejestr
działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej
Uwagi

wpisem, gdy:
 przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej niezgodne ze stanem faktycznym
 przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej
w wyznaczonym przez organ terminie
 stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez
przedsiębiorcę
 wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej
objętej wpisem
 stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na
terenie Gminy Stryków
 stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady

komunalne od właścicieli nieruchomości
 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
 przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy
usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f
ust. 2, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2


50 zł - za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej



17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury



25,00 zł za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia
zakresu działalności (zgodnie z częścią I ust. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej)

Opłaty



17,00 zł za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian oraz za wydanie zaświadczenia
potwierdzającego dane zawarte w rejestrze działalności (zgodnie z częścią II ust. 21 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

Opłatę uiszcza się składając wniosek na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strykowie, w Banku
Spółdzielczym w Strykowie Nr 90 8785 0002 2001 0000 1993 0001
Załączniki

Brak

