
Opis procedury dotyczącej: 

Wpisu/wykreślenia/zmiany wpisu w rejestrze działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Kawęczyn 
 

Kogo dotyczy: 

 Przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

Termin realizacji: 

 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do 7 dni od 

dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej. 

 Jeśli wniosek jest niekompletny Wójt Gminy Kawęczyn wzywa przedsiębiorcę 

do jego uzupełnienia – w takim wypadku wskazany termin biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis/zmianę. 

 

Wymagane dokumenty: 

 Od wnioskodawcy ubiegającego się o wpis do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości wymagane jest złożenie: 

1. wniosku (druk do pobrania) o wpis do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

2. oświadczenia (druk do pobrania-załącznik do wniosku) o spełnieniu warunków 

wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

3. w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginału (lub urzędowo 

uwierzytelnionej kopii) pełnomocnictwa, 

4. dowodu uiszczenia opłaty skarbowej. 

 

 



Uwaga 

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany 

złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana tych danych. 

 

 Od wnioskodawcy ubiegającego się o zmianę wpisu w rejestrze działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości wymagane jest złożenie 

1. wniosku (druk do pobrania) o zmianę wpisu w rejestrze działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości; 

2. w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginału (lub urzędowo 

uwierzytelnionej kopii) pełnomocnictwa; 

3. oryginału (lub urzędowo uwierzytelnionej kopii) dokumentu potwierdzającego 

zmianę, która jest przedmiotem wniosku; 

4. dowodu uiszczenia opłaty skarbowej. 

Uwaga 

Wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonuje się na wniosek 

przedsiębiorcy, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu 

przedsiębiorcy. 

 Wnioskodawca w przypadku zakończenia działalności polegającej na 

odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany 

złożyć w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej 

działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru (druk do pobrania). 

 

Opłaty 

  50,00 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej 

(wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru nie podlega opłacie 

skarbowej); 



 25,00 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu w rejestrze działalności 

regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem 

(rozszerzenie katalogu odbieranych odpadów komunalnych); 

 17,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian 

danych zawartych 

w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego 

dane zawarte w rejestrze; 

 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od 

każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury); 

 5,00 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, 

wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, 

od każdej pełnej lub zaczętej strony. 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: 

 przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Gminy Kawęczyn: 

BANK SPÓŁDZIELCZY W MALANOWIE O/KAWĘCZYN nr konta: 52 8557 0009 

0400 0101 2004 0007 . 

 Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie 

dokonano wpisu do rejestru. 

 Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek. 

Tryb odwoławczy 

Od wydanej decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności 

regulowanej stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Kawęczyn. 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tekst jednolity –  Dz.U.2022.1297); 



 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

(tekst jednolity –  Dz.U.2021.162 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(tekst jednolity – Dz.U.2021.1923 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity –  Dz.U.2021.735 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(tekst jednolity –  Dz.U.2022.699 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U.2020.10); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122); 
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