
K A R T A   I N F O R M A C Y J N A 

Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej przedsiębiorców prowadzących   
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

Stanowisko odpowiedzialne: Stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i 
leśnictwa 

Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu 

Konto: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie 
BANK: PKO BP o/Nowe Miasto Lubawskie 
23 1020 3583 0000 3402 0011 3183 

URZĄD GMINY 
Nowe Miasto 
Lubawskie 

 
NIP: 877-10-45-915 

 
 
Podstawa prawna:  
art. 9b, 9 c 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.) 
 
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:  
 
1. Wniosek – w załączeniu 
2. Załączniki:  

� Dowód uiszczenia na rachunek Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie – PKO BP        
o/Nowe Miasto Lubawskie 23 1020 3583 0000 3402 0011 3183 opłaty skarbowej w 
wysokości 50,00 zł. (Obowiązek uiszczenia nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w 
dniu wejścia w życie ustawy (tj. 1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenie na 
odbieranie odpadów komunalnych) 

� 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 dnia 13 
września1996 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 i adres siedziby lub 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. 
 
 

II. OPŁATY: 
Opłata skarbowa:  

� za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej - 50 zł (Obowiązek 
uiszczenia nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 1 
stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych) 

 
 



III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
Dokonanie wpisu w ciągu 7 dni. 
 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto 
Lubawskie. 
 

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu 
za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji.(W przypadku decyzji odmownej). 

 
VI. UWAGI:  

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 
wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) posiadają zezwolenie na 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać 
działalność w zakresie odbierania 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.  

 
Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi klienta Urzędu Gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SG. Załącznik do zarządzenia nr  
z  r. 

Wyd.  Ważne od  

Opracowała: Alina Ławicka Zaopiniowała:  Agnieszka Paturalska 
Miehlau 

Zatwierdził: Wójt Gminy Nowe Miasto 
Lub. 



 
 
 
 

.............................................., dnia ................. 
 

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z/s w Mszanowie 

Wniosek 

o wpis do rejestru działalności regulowanej 
 

 wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.  Nr 236 poz. 2008 ze zm.) 
 
I. Dane wnioskodawcy: 
Firma lub imię i nazwisko przedsiębiorcy 
….................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
Siedziba firmy lub adres przedsiębiorcy 
….................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
Adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres  
przedsiębiorcy lub adres ustanowionego pełnomocnika: 
…................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Numer Identyfikacji Podatkowej przedsiębiorcy 
…................................................................................................................................................... 
Numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile go posiada 
…................................................................................................................................................... 
II Okre ślenie rodzaju odbieranych odpadów: 
1. …...................................................................................................................................., 
2. …...................................................................................................................................., 
3. …...................................................................................................................................., 
4. …...................................................................................................................................., 
5. …...................................................................................................................................., 
6. …...................................................................................................................................., 
7. …...................................................................................................................................., 
8. …...................................................................................................................................., 

 



 
Załącznik 
do wniosku o wpis do rejestru 
działalności regulowanej 

 
…........................., dnia ….......... 

….................................................... 
…………………………………… 
(Firma lub imię i nazwisko przedsiębiorcy) 
 
…..................................................................................................... 
…..................................................................................................... 
(siedziba firmy lub adres przedsiębiorcy) 

 
 
 

Oświadczenie 
o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 
 
 

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 dnia 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 uprawnionej 
do reprezentowania przedsiębiorcy ze 
wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej 
funkcji) 

 
 

 

  


