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WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ  

 
 

 
Wymagane dokumenty:  

Dostarczane przez stronę: 

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej zawierający: 

 firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy, 

 numer identyfikacji podatkowej NIP, 

 numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 

 określenie rodzaju odebranych odpadów komunalnych. 
 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się: 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej; 

 oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
o następującej treści: 

 
„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 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 250 z późn. zm.1)”. 

Oświadczenie powinno zawierać także: 

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze 

wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. 

 

 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 
pl. 20 Października 1,  
Parter, pok. 11, tel. 8109-545, 8109-546, 8109-547 

 
 

 
Opłaty:                                    Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 

r., poz. 1827). 

1. Opłata skarbowa od złożenia wniosku wynosi 50 zł. 

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury  albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, 1250 i 1920. 
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udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, lub gdy mocodawcą  jest 
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 

 
 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 

250 z późn. zm.2) 
 
 

 
Informacje dodatkowe: Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą 

może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. 

Nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Podmiot prowadzący taki punkt jest posiadaczem odpadów, w rozumieniu ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.3), prowadzącym 
zbieranie odpadów. 

 

 

                                                 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, 1250 i 1920. 
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r., poz. 695, 1101 i 1322, z 2015 r., poz. 
87, 122, 933, 1045, 1688, 1936 i 2281, z 2016 r., poz. 1579. 


