WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W
ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI

Wnioskodawca:

Michałowice, dnia ……….……………..…

.................................................

Wójt Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice

.................................................
.................................................
(adres, kod pocztowy)
.................................................
(telefon/fax)

WNIOSEK
Na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm.) wnoszę o dokonanie wpisu do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w Gminie Michałowice dla:
……….……………………………….……….……………………………….……….…………………………
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)
……….……………………………….……….……………………………….……….…………………………
(adres siedziby przedsiębiorcy)
Numer identyfikacji podatkowej NIP: ……….……………………………….……….…………………………
(numer NIP)
Numer identyfikacyjny REGON*)
: ….……….……………………………….……….…………………………
(numer REGON)
Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych, zaklasyfikowanych zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)**):

□
□
□
□
□
□
□
□
□

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury;
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 03 – opakowania z drewna;
15 01 04 – opakowania z metali;
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe;
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
15 01 07 – opakowania z szkła;
15 01 09 – opakowania z tekstyliów;

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);
□ 15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest),
włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;
□ 20 01 01 – papier i tektura;

□
□
□
□

20 01 02 – szkło;
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
20 01 10 – odzież;
20 01 11 – tekstylia;

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

20 01 13* – rozpuszczalniki;
20 01 14* – kwasy;
20 01 15* – alkalia;
20 01 17* – odczynniki fotograficzne;
20 01 19* – środki ochrony roślin I i II kasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);
20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
20 01 23* – urządzenia zawierające freony;
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne;
20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż jadalne;
20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji niebezpiecznych;
20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 30 – detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych;
20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
20 01 32 – leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne;

20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami
zawierającymi rtęć oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;
□ 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowokadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami i akumulatorami zawierającymi te baterie;
□ 20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i
urządzenia zawierające freony zawierające niebezpieczne składniki
□ 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
urządzenia zawierające freony i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niezawierające niebezpiecznych składników;
□ 20 01 37* – drewno zawierające substancje niebezpieczne;

□
□
□
□
□

20 01 38 – drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;
20 01 39 – tworzywa sztuczne;
20 01 40 – metale;
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klast toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy);
□ 20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w podgrupie Odpady komunalne segregowane
i gromadzone selektywnie [z wyłączeniem odpadów opakowaniowych (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi)];
□ 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;

□
□
□
□
□
□
□
□
□

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie;
20 02 03 – inne odpady nie ulegające biodegradacji;
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
20 03 02 – odpady z targowisk;
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów;
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych;
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach.

………..…………………..…….……………………………….
(miejscowość i data), (podpis osoby składającej wniosek)***)
Objaśnienie:
*) Jeżeli posiada.
**) Zaznaczyć rodzaje odbieranych odpadów komunalnych.
***) Przedsiębiorca albo osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia
i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Sposób odbioru decyzji: osobiście, pocztą*

ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek powinien zawierać:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
UWAGA:
Opłata skarbowa – zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – załącznik do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

1.
C
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ę
ś
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Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

1

2

3

I.

Dokonanie czynności urzędowej
Poz. 36
9a. 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.
Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścic
ieli nieruchomości, są zwolnieniu z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. na podsta
wie

2.

3.
4.

5.

50 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności
urzędowej;

od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia,
koncesji);

od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub
kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w
art. 1 ust. 2 ustawy;

od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w
art. 2 ust. 1
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Zapłaty opłaty można dokonać w punkcie kasowym mieszczącym się na parterze w budynku Urzędu Gminy Michałowice,
Plac Józefa Piłsudskiego 1 w godz. poniedziałek 900-1730, wtorek – czwartek 800-1515, piątek 800-1430 lub wpłacając na
konto Gminy Michałowice: Bank BSR Kraków O/Michałowice nr 10 8589 0006 0180 0000 0101 0001
Informacje dodatkowe:
•
wniosek należy wypełniać czytelnie, pismem drukowanym;
•
osoba do kontaktu: Sebastian Habryń, tel. 12 388 57 40 w. 33, e-mail: sehab@michalowice.malopolska.pl

*) niepotrzebne skreślić

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice (Plac Józefa
Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu
12-388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres sekretariat@michalowice.malopolska.pl. Przestrzeganie zasad
ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail
iod@michalowice.malopolska.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wcześniej wskazanego celu,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.. Odbiorcami danych
osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych
z Administratorem danych osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Posiada Pani/Pan prawo do żądania
od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Pani/Pana dane
osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator danych osobowych nie będzie
przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

.…………………dn. ………….…….r.
(miejsce, data)

………………………………..
……………………………..
………………………………..
(oznaczenie Przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany…………………………………………(imię, nazwisko oraz
pełniona funkcja) - właściciel/uprawniony do reprezentowania firmy 1……….………………..
…………………………………………………………………………………………………..,
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia dla którego art. 233
§ 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) przewiduje karę pozbawienia
wolności do lat 3, 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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.).

……………………………………………….
Data, pieczątka i czytelny podpis – imię,
nazwisko, określenie pełnionej funkcji

1

Niepotrzebne skreślić

