Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
tel. +48 52 58 70 400, +48 52 58 70 401, fax: +48 52 58 70 407
bip: www.bip.sicienko.pl
urząd: www.sicienko.pl, e-mail: gmina@sicienko.pl

KARTA USŁUGI
Nr 94
z dnia
15.02.2017 r.
AKTUALIZACJA
z dnia
08.08.2018r.

NAZWA USŁUGI
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku na uzyskanie przez przedsiębiorców wpisu
do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości. We wniosku należy podać nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię,
nazwisko i adres przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny (REGON) o
ile przedsiębiorca taki posiada, określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Przedsiębiorców zamierzających odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w celu uzyskania
wpisu do rejestru na terenie Gminy Sicienko.
CZAS REALIZACJI
Do 7 dni od dnia wpływu do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku wraz z oświadczeniem o spełnieniu
warunków do wykonywania działalności gospodarczej, dla których prowadzony jest rejestr.
WYMAGANE DOKUMENTY
•
•

Wniosek
Załączniki
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
- oświadczenie ( druk w załączeniu).

OPŁATY
50,00 zł – za dokonanie wpisu
Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy, czyli 01.01.2012 r.
posiadali zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych;
• 25,00 zł – opłata za zmianę wpisu;
• 17,00 zł – za ustanowienie pełnomocnictwa - tylko w przypadku działania przez pełnomocnika.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy podany poniżej lub w kasie Urzędu (parter – pokój nr 2a).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

•

TRYB ODWOŁAWCZY
Przysługuje odwołanie od decyzji o odmowie wpisu, które wnosi się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej
doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA
•
•

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z
2018 r. poz. 1454 t.j.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze
zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, Referat
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 1
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 55 41 237, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30

–

Poniedziałek,

Środa,

Czwartek

7.30

-

15.30,

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
•

W przypadku braku kompletu wymaganych informacji, wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na
miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis jest dokonany z chwilą
zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Sicienko dokonując wpisu do rejestru, nadaje
przedsiębiorcy numer rejestrowy.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sicienko.
Załącznik 2: Oświadczenie

