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Nazwa usługi WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNO ŚCI REGULOWANEJ 
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 
WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI. 

Podstawa prawna Ustawa 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.). 

Wymagane 
dokumenty 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości 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 łącznie z odpowiadającymi 
kodami odpadów (zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów). 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się: 
1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej; 
2. 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 są mi 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 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008 z późn. zm.)”. 
Powyższe 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. 

Miejsce wykonania 
usług 

Referat Inwestycji i Dróg, pok. nr 10, ul. Zamkowa 2, tel. 74/8580-408 

Wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta Urządu Miejskiejgo w Żarowie. 

Opłaty Opłata skarbowa: 
a) za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł.*; 
b) za zmianę wpisu wynosi 25,00 zł; 
c) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo 
jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa 
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą 
jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).  
Opłata nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01 stycznia 
2012 roku) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 
ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz niektórych innych ustaw.  
Wniesiona w kasie urzędu lub na konto nr: 98 1090 2369 0000 0006 0201 9446 

*Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. 
U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania 
czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności 
urzędowej. 

Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Termin załatwienia  Do 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Uwagi Zakończenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości wymaga złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru do Burmistrza 
Miasta w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 
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