
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI 

REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lisków tworzy i prowadzi  

Wójt Gminy Lisków. 

        Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 

Dz.U. z 2013r., poz.1399 z późniejszymi zmianami)  w związku z art.65 pkt.5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  

o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.672 z późniejszymi zmianami) 

przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lisków jest zobowiązany do uzyskania wpisu do w/w rejestru. 

Wpisu do rejestru działalności regulowanej dokonuje Wójt Gminy Lisków na pisemny wniosek 

przedsiębiorcy. 

Wniosek powinien zawierać : 

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 rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się: 

1. Oświadczenie 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 września 1996r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz.1399)”. 

Oświadczenie to powinno zawierać także: 

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, 
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, 

c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze 

wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

 

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł  (w przypadku przedłożenia kopii niezbędny 

jest oryginał do wglądu). 



3. Oryginał lub urzędowo poświadczony podpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy 

przez pełnomocnika wnioskodawcy wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (oplata za złożenie 

dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy wynosi 17 zł).. 

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do 

spełnienia następujących wymagań: 

1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; 

2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3. Spełnienie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej. 

. 
 Wójt Gminy Lisków dokonując wpisu do rejestru działalności regulowanej: 

1. Nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy; 

2. Przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia bezpieczeństwo tych danych; 

3. Przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz wykreślonych z tego rejestru. 

 

        Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest zobowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do 

tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku wraz z oświadczeniem o spełnieniu 

warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa 

wyżej, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć 

działalność. Nie dotyczy to przypadku kiedy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku nie 

później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji terminem, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 

 

Opłaty: 

 50,00 zł – za wpis do rejestru działalności regulowanej stosownie do Załącznika części I ust.36 pkt.9a 
do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej , 
 



 25,00 zł (tj. 50 % stawki określonej od wpisu) – za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, 

dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem stosownie do Załącznika części I ust.37 

pkt.9a do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej , 

 

 17,00 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego 

odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 

Oplata podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności 

regulowanej. Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

 Opłatę można  uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Liskowie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu 

Gminy – Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 42 , 62-850 Lisków  

53 8404 0006 2002 0010 3105 0001 (tytuł wpłaty: Opłata za wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności 

regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lisków). 

 

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności   

 Zgodnie z art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst 

jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1399 z późniejszymi zmianami) wykreślenie z rejestru działalności 

regulowanej następuje w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości , po uprzednim złożeniu do właściwego wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej 

działalności na podstawie pisemnego WNIOSKU O WYKREŚLENIE Z REJSETRU DZIAŁALNOŚCI 

REGULOWANEJ; 

 Zgodnie z art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst 

jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1399 z późniejszymi zmianami) wykreślenie z rejestru działalności 

regulowanej następuje w przypadku, gdy: 

1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności 

gospodarczej objętej wpisem, 

2. stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę  działalności 

gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem, 

3. stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

4. 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 do przetwarzania odpadów komunalnych; 

5. 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. 3  i art.3c ust. 2. 

 

 Zgodnie z  art.71 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r., poz.672 z późniejszymi zmianami) 

 

Tryb odwoławczy:  

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Kaliszu za pośrednictwem Urzędu Gminy Lisków  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 

 (art. 17 pkt. 1, art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

 Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)). 

 

UWAGA: 

Podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Lisków jest zobowiązany do informowania 
organu prowadzącego rejestr o działalności regulowanej o wszelkich zmianach danych zawartych we 
wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. 

 

 

Akty prawne dotyczące sprawy: 

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1399 z 

późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.672 z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r., poz.1282 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267 z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz.21), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, 

poz. 1206) 

 

Załączniki: 

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Lisków. 

2. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lisków. 



3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych  do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lisków. 

4. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Lisków. - na wniosek przedsiębiorcy 

5. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Lisków. - gdy zaprzestał działalności 

 

 

 


