
INFORMACJE W ZAKRESIE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 

 

 

 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubaczów 

 

Od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej 

prowadzonego przez Wójta Gminy Lubaczów. Obowiązek ten wynika z art. 9c ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010, z późn. zm.).  

 Procedura wpisu/zmiany zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Wpisu do rejestru lub zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek 

przedsiębiorcy, który powinien zawierać: 

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

 numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

 określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych; 

 numer rejestrowy. 

Do wniosku o wpis/zmianę wpisu do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty 

skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o 

następującej treści : 

 „Oświadczam, że: 
 dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne 

z prawdą; 

 znane mi są 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 2018r.,  poz. 

1454 z późn. zm.)  oraz w przepisach wydanych na podstawie art.9d ust.2 tej ustawy”. 

 

Oświadczenie, powyższe powinno zawierać także: 
 firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 

 oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

 podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze 

wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

 

Podmiot odbierający odpady komunalne (wpisany do rejestru działalności 

regulowanej) od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia 

następujących wymagań: 
 posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; 



 utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

 spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

 zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-

transportowej 

 

 

Opłata skarbowa z tytułu wpisu/zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej: 
 za uzyskanie wpisu do rejestru - 50 zł, 

 za zmianę wpisu - 25 zł, 

 od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo 

jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot 

zwolniony z opłaty skarbowej). 

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą 

złożenia wniosku. 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: 

 przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubaczów ul. Jasna 1, 

37-600 Lubaczów, Bank Spółdzielczy w Lubaczowie: 56 9101 0003 2001 0007 1954 0062, 

 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Lubaczów. 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do 

rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek. 

Termin i sposób załatwiania: 
Wpis dokonuje się w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku. Termin uzależniony jest 

od otrzymania uzupełnienia wniosku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków. 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do 

rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o 

dokonaniu wpisu do rejestru. 

 

Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu 

upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to 

przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie 

później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. 

 

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za 

pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany wpisu w 

rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

 



Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej: 

Wójt Gminy Lubaczów wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po 

uzyskaniu informacji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 

Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy. 

 Informacja dla podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

Gminy Lubaczów.  

Zgodnie z art. 9n ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.): „podmiot odbierający 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania 

rocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy”.  

"Sprawozdanie zawiera: 

1. Imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, numer rejestrowy, o którym mowa w 

art. 9b ust. 4 pkt 5, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został 

nadany; 

2. Informacje o miejscu prowadzenia działalności; 

3. Informacje o masie: 

 poszczególnych rodzajów odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów 

komunalnych oraz sposobie zagospodarowania tych odpadów, wraz ze wskazaniem 

nazwy i adresu instalacji, do których zostały one przekazane, 

 pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

powstałych z odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, 

przekazanych do składowania albo do termicznego przekształcania, 

 odpadów komunalnych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu, 

 innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących 

odpadami komunalnymi, przekazanych do przygotowania do ponownego użycia, 

recyklingu i innych procesów odzysku". 

Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminny Lubaczów za pośrednictwem Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.  

Załączniki do zakładki  

 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Lubaczów 

 Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej  

 Oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych. 


