
URZĄD MIASTA Mszana Dolna
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 
Sprawę załatwia
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami
przyjmowanie wniosków – II piętro pok.  203, tel. (0-18) 331–00-59 wew. 216

• Lidia Niedośpiał
Przyjmowanie wniosków:
Poniedziałek – godz. 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek – godz. 7.30 – 15.30
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

2. Załączniki do wniosku:
o dowód uiszczania opłaty skarbowej;
o oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
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 wykonania działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościami, 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.)
oświadczenie ww. powinno zawierać:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania 
przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Informacje na temat opłat
1. Opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł. 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2006r. Nr 225, poz. 1635)
2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta – Bank 

Spółdzielczy 67 8808 0006 0010 0000 0563 0037 i w kasie Urzędu. Potwierdzenie wniesienia 
opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. 

Przewidywany termin załatwienia
     W ciągu 7 dni od złożenia wniosku

Podstawa prawna
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.)

Dostępność procedury
            1.  Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Mszana Dolna.

2.  Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mszana Dolna.


