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KI. OS-01 
Wersja nr 2 

z dnia 23.01.2013r. 
Karta informacyjna 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krasnystaw 

I Podstawa prawna 
 

o Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. 
Dz. U. z 2012r. poz.391); 

o Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U. z 2010r. 
Nr 220, poz.1447 z późn. zm.); 

o Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ) 
 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 
 

o Referat Budownictwa Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 
Stanowisko ds. ochrony środowiska 
Pokój Nr 205 

e-mail: srodowisko@krasnystaw.ug.gov.pl  

III Wymagane wnioski 
 

o Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej  
IV Wymagane załączniki 

 
o Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
o Dowód wniesienia opłaty skarbowej  (jeżeli dotyczy) 

V Dokumenty do wglądu 
 

o Brak 
VI Termin załatwienia sprawy 

 
o Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy 

do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z 
oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania  w/w 
działalności. Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze i 
nadaniu przedsiębiorcy numeru rejestrowego. 

VII Opłaty 
o  Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru w kwocie 50 zł  ( nie dotyczy 

przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. posiadają zezwolenie na odbieranie 
odpadów komunalnych). 
Opłatę skarbową należy wnosić  na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krasnystaw 
 Nr 05 8200 0008 2001 0000 2189 0002 prowadzony przez BS Krasnystaw 
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VIII 
 

Tryb odwołania 
 
  Nie dotyczy 

IX Uwagi 
 

o brak 
Zatwierdził Opracował 

 
Halina Deptuś 

 

data         podpis 

Sprawdził 
 

Halina Węcławik 

 

data       podpis 

Pełnomocnik ds. SZJ 
 

Urszula Garbal 
 

data    podpis 

Wójt Gminy 
 

Janusz Korczyński 
 

data      podpis 
 

 

 


