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Urząd Gminy  
w Mochowie 

KARTA USŁUGI 
Numer dokumentu 

Or.1.0.2016 

Wpis podmiotu zamierzającego 
odbierać odpady komunalne  

do rejestru działalności 
regulowanej 

Zatwierdzono dnia  
… ...12.2016 r. 30

 

Nazwa usługi: 
Wpis podmiotu zamierzającego odbierać odpady komunalne do rejestru 
działalności regulowanej. 

Właściwość 
miejscowa 

UWAGA:  
Organem właściwym do przyjęcia wniosku i dokonania wpisu w rejestrze 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  jest 
wójt właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. 
Podstawa: art. 9b ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1250 i 
poz. 1920_.  

Wymagane 
dokumenty: 

 [1] Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (druk własny urzędu). 
POBIERZ WNIOSEK 

Załączniki do wniosku: 
[2] oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości (druk własny urzędu). POBIERZ OŚWIADCZENIE 

[3] dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał do wglądu), 

lub w przypadku zwolnienia z opłaty należy dołączyć: 
[4] w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo 

poświadczony odpis pełnomocnictwa.  

Opłaty: 

Opłata skarbowa: 
[1]  od dokonania wpisu:   50 zł. 
Podstawa: USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (T.j. Dz. U.  z 
2016 r. poz. 1827) załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, 
stawki tej opłaty oraz zwolnienia”: Część I.  Lp. 36 pkt. 9a). 
[2]  od rozszerzenia zakresu działalności - 50% stawek określonych od wpisu: 
Podstawa:  jak w pkt [1] Część I. Lp. 37. 
[3] od  pełnomocnictwa  17,00 zł  
Zwolnienie z opłaty skarbowej - od  pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot 
zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 1-5 Ustawy.  
 Podstawa:  jak w pkt [1] Część IV Złożenie dokumentu . 
Sposób dokonania opłaty:  
[1] gotówką w kasie Urzędu Gminy w Mochowie, parter,  pokój nr 1,                              

w dniach pracy Urzędu w godz 8:00 – 13:50 ; 
[2] przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Gminy w Mochowie – Bank 

Spółdzielczy Stara Biała Filia Mochowo Nr 349038 0004 3915 9043 2000 0010 
 Tytuł wpłaty:  Oplata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności 

 Regulowanej, lub Opłata skarbowa od pełnomocnictwa 

Miejsce złożenia 
wniosku: 

Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09-214 Mochowo 
Sekretariat, pokój nr 13 

Miejsce 
załatwienia 
sprawy: 

Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09-214 Mochowo 
Pierwsze piętro, pokój nr 10,  
Stanowisko ds. działalności gospodarczej.  tel. 24 276 33 33 wew. 212 

Termin załatwienia 
  sprawy: 

 Do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.   

 

 

http://bip-files.idcom-web.pl/sites/46443/wiadomosci/357883/files/2_wniosek_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej__odpady_komunalne.pdf
http://bip-files.idcom-web.pl/sites/46443/wiadomosci/357883/files/3_oswiadczenie_przedsiebiorcy.pdf
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Odpowiedzialny 
za załatwienie 
sprawy: 

Stanowisko ds. działalności gospodarczej 
tel. 24 276 33 33 wew. 212, kom. służbowy 531 501 797 

e-mail: dzgospodarcza@mochowo.pl  

Wynik sprawy: 

[1]  Dokonanie wpisu w Rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Mochowo                       
i zamieszczenie rejestru na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

[2] Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu.   

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji służy stronom odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, w terminie 14 dni od jej 
doręczenia. 

Podstawa 
prawna: 

 [1] w zakresie prowadzenia rejestru i dokonania wpisu -  art. 9b i 9c ustawy                                  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

[2] w zakresie wymagań wobec podmiotu odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości - art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.  

[3] w zakresie wysokości opłaty skarbowej – zgodnie z działem „Opłaty” 
[4] w zakresie procedury administracyjnej – przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23; zm.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 868, poz. 996 i poz. 1579). 

Informacje dodatkowe dla klienta 
[1] Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 

uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości.  

[2] Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych Przedsiębiorca odbiera osobiście lub jest wysyłane na adres podany we 
wniosku. 

[3] W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do 
uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we 
wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. 

[4] Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą                             
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obowiązany do spełnienia następujących 
wymagań: 
a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego, 
b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej. 

[5] Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od 
dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych lub zaprzestania działalności 
gospodarczej. 

 
 

Wyszczególnienie  Imię i nazwisko  data podpis 

Opracował (ła): 
Jolanta Kacprowicz – Z-ca Kierownika USC, 
stanowisko ds. działalności gospodarczej  

 30-12-2016 
 

- „- 

Ocenił (ła) Dariusz Lazarowski – Sekretarz Gminy 30-12-2016 
 

- „ - 

Zatwierdził Zbigniew Tomaszewski – Wójt Gminy 30-12-2016 
 

- „ - 
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