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REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Strona nr 1 

Stron 1 

Zmiana 

07.04.2016 

Nazwa usługi: WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANEJ w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

                         ZMIANA WPISU W REJESTRZE DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANEJ 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)  
- art. 9c; 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23); 
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 783). 

Wymagane dokumenty: 

Wypełniony wniosek o dokonanie  wpisu do rejestru /zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej 
wraz z załącznikami – formularz wniosku dostępny jest w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 22 lub na stronie internetowej www.miedziana-gora.pl; 

Opłaty: opłata skarbowa: - za dokonanie wpisu - 50,00 zł, 
                                           - za zmianę wpisu, jeżeli dotyczy ona  rozszerzenia zakresu działalności - 25,00 zł. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 7 dni 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: Alicja Szlufik 

Nazwa Wydziału/Stanowiska: inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi 

Nr pokoju: 22 

Nr telefonu: (41) 303-16-26 wew. 46 fax. (41) 303-16-05  

Godziny pracy: poniedziałek – 8
00

 -16
00

, wtorek – piątek – 7
30

 -15
30 

Tryb odwoławczy: Brak 

Uwagi: 
1. Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (II piętro); 
2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wpis do rejestru powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie wpisu; 
3. Opłatę można uiścić w kasie (kasa czynna: poniedziałek – piątek: 9

00
 - 14

30
) lub przelewem na konto Urzędu 

Gminy: BS Kielce oddział M/Góra nr 86 8493 0004 0020 0303 0078 0002; 
4. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zmian we wpisie do rejestru działalności regulowanej wysyłane 

jest pocztą lub po uzgodnieniu odbierane osobiście.  

 

Miejsce na notatki: 
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który odbiera odpady komunalne bez 
wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku gminy - podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania 
działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10.000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności 
bez wymaganego wpisu do rejestru. 

Opracowała:                                         Sprawdził:                                                         Zatwierdził: 
inspektor ds. gospodarowania         Kierownik Referatu IGPOS                               Wójt Gminy Miedziana Góra 
odpadami komunalnymi                      Wojciech Płaza                                                 Zdzisław Wrzałka 
Alicja Szlufik 
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