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WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE 

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

Z TERENU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE 

 

Sprawę załatwia:  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Budynek B, pokój nr 19, tel. 

68 410 9777, 68 410 9777). Wniosek należy złożyć z kompletem dokumentów w Biurze Obsługi 

Interesanta. 

 

Dokumenty od wnioskodawcy: 

- wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krosno Odrzańskie; 

- 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 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 250)"; 

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł za wpis zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). 

- w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł 

zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). 

Forma załatwienia sprawy: 

Zaświadczenie 

 

Termin załatwienia sprawy: 

Do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku do Urzędu. W przypadku wszczęcia czynności kontrolnych termin 

może zostać wydłużony. 
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Opłata skarbowa 

- Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 50 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). 

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa opłata skarbowa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 250); 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). 

 

Druk wniosku do pobrania również na stronie www.czyste.krosnoodrzanskie.pl  

 

http://www.czyste.krosnoodrzanskie.pl/

