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WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Ochrony Środowiska
II. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 9c ust. 1 i 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, zawierający następujące dane:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
c) określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości łącznie z
odpowiadającymi kodami odpadów (zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów);
2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej,
3. Oświadczenie o spełnianiu wymaganych prawem warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (wzór oświadczenia stanowi załącznik do
wniosku).
IV. OPŁATY:
Skarbowa: za wpis do rejestru działalności regulowanej - 50,00 zł*
Płatna przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A. 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010,
przelew powinien być szczegółowo opisany w celu jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do
której opłata została wniesiona: w rubryce „przelew z tytułu” należy wpisać „opłata za wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych”.
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3 pracuje: w poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wpis do rejestru działalności regulowanej, wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności
regulowanej.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 7 dni.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji odmawia wpisu przedsiębiorcy do
rejestru, w przypadku gdy:
1) jeżeli wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności
gospodarczej objętej wpisem;
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2) jeżeli przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ
prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem
w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
3) w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
2. Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie można składać w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3.
UWAGI:
Zakończenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wymaga złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru do Prezydenta Miasta Siedlce w terminie 14 dni od dnia
powstania tego obowiązku.

* Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000
z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą
złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

