Urząd Gminy Szczytniki

IOŚ.8. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
WYMAGANE DOKUMENTY
 wypełniony wniosek,
 oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 zaświadczenie REGON,
 decyzja NIP,
 określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,
 wykaz środków świadczenia usług.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, handlu i zezwoleń
Złożenie dokumentów: Parter, pokój nr 2, nr tel.62/7625001 wew. 38
Odbiór dokumentów: Parter, pokój nr 2, nr tel. 62/7625001 wew. 38 lub przesyłką pocztową
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sposób załatwienia 1. Nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru/o zmianie we
wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych; 2. Odmowa wpisu
przedsiębiorcy do rejestru następuję w drodze decyzji w przypadku, gdy: wydano prawomocne orzeczenie
zakazujące przedsiębiorcy wykonywanie działalności gospodarczej objęte wpisem; przedsiębiorcę wykreślono z
rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat
poprzedzających złożenie wniosku; Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu
prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego
dołączonych, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
OPŁATY
 Kwota 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 Kwota 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej
rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu),
 Kwota 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
 Kwota 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Wpłata na konto: BS Ziemi Kaliskiej O/Szczytniki 96 8404 0006 2005 0000 0042 0003
Wpłaty dokonywane w kasie BS Ziemi Kaliskiej O/Szczytniki – bez dodatkowych opłat
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytniki
PODSTAWA PRAWNA

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2012 poz. 391)
DODATKOWE INFORMACJE
Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności
regulowanej.
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013-06-04
_______________________________________________________________________________________

