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Wpis do rejestru działalności regulowanej

DOTYCZY

PODSTAWA PRAWNA

WYMAGANE
DOKUMENTY

1. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - art. 9c;
2. Ustawa z dnia 27 luty 2013r.. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013r. poz. 267);
3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635
z późn. zm.).
Wypełniony wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
z załącznikami

DRUKI

1. Wniosek o wpis do rejestru;
2. Wniosek o zmianę wpisu;
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny
Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 213
06-545 Lipowiec Kościelny
Osoba odpowiedzialna: Podinspektor ds. dróg i ochrony środowiska.

SPRAWY ORAZ
JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

TERMINY

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny
wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
1. pełną nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres
przedsiębiorcy
2. numer identyfikacji podatkowej ( NIP);
3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Ponadto do wniosku należy dołączy:
- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do
rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało
zmianę tych danych.
Niezwłocznie, nie później niż 30 dni,

JEDNOSTKA

Podinspektor. ds. dróg i ochrony środowiska

POSTĘPOWANIE

ODPOWIEDZIALNA
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Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 50,00 zł

OPŁATY

UWAGI

WYKAZ ZMIAN

Zmiana podstawy prawnej
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