
Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na 

świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Tułowice. 

  

miejsce 

załatwienia 

sprawy 

Urząd Gminy Tułowice 

Ul. Szkolna 1 

49-130 Tułowice 
pok. 3 

Tel. 77 460 01 43 w 25 
fax   77 460 04 74 

e-mail: t.dabrowska@tulowice.pl 

Poniedziałki  

w godzinach:  8;00-17;00 

Piątki  

W godzinach  7;30-14;30 

Pozostałe dni tygodnia  

w godzinach: 7;30-15;30 
 

Adres do korespondencji 
Urząd Gminy Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice  

wymagane 

dokumenty 

1/ Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej  

 - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby 

przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie;                                            - - 

NIP i REGON przedsiębiorcy; określenie rodzajów odpadów komunalnych 

przewidzianych do odbierania od właścicieli nieruchomości 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:                                                         - 

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości.                                                                                         

sposób 

załatwienia 

sprawy 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie w godzinach pracy urzędu. 

Wydane zaświadczenie  zostanie przesłane za dowodem doręczenia. Odbiór 

osobisty  (tylko przez osobę upoważnioną) możliwy jest po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą. Osoby zainteresowane 

proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu 

powiadomienia, że  zaświadczenie  jest gotowe do odbioru.  

Opłaty Opłaty skarbowe wynoszą:  

1/ 50,00zł - za wpis i zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej 

2/ 25,00zł - za rozszerzenie działalności  

Opłaty można uiścić:  

- gotówką w kasie Urzędu Gminy w Tułowicach 

- przelewem  na konto bankowe Bank Spółdzielczy w Namysłowie, 

Oddział Niemodlin, Filia Tułowice , nr konta 10 8890 1097 0000 0129 

2011 0048 z dopiskiem: udzielenie/zmiana zezwolenia - odbiór nieczystości 

ciekłych 

czas 

załatwienia 

sprawy 

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 działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt 

dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, 

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/4839/wiadomosc/156551/wpis_do_gminnego_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_polegajacej_n
http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/4839/wiadomosc/156551/wpis_do_gminnego_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_polegajacej_n
http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/4839/wiadomosc/156551/wpis_do_gminnego_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_polegajacej_n
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wydając stosowne zaświadczenie. 

inne 

informacje 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca 

zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia. 

 

tryb 

odwoławczy 

Od decyzji o odmowie wpisu oraz o wykreśleniu z  rejestru działalności 

regulowanej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Tułowice. 

Odwołanie należy składać osobiście bądź drogą pocztową, w sekretariacie 

w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  

podstawa 

prawna 

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

gminach (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)  

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. 

Dz.U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). 

3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity 

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

Druki do 

pobrania 
Wniosek o wpis do rdr 

Wniosek o zmianę wpisu do rdr 

Oświadczenie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gdynia.pl/g2/2013_05/68834_fileot.doc
http://www.gdynia.pl/g2/2013_05/68834_fileot.doc
http://www.gdynia.pl/g2/2013_05/68834_fileot.doc
http://www.gdynia.pl/g2/2013_05/68834_fileot.doc


 

…………………………………………... 
(pieczęć przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis) 

 

Wójt Gminy Tułowice  

Ul. Szkolna 1 

49-130 Tułowice 

 

WNIOSEK 

o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Tułowice 

 

 
 Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) wnoszę o dokonanie wpisu do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Tułowice. 

 

1. Dane o wniosku, miejsce i data złożenia  

Rodzaj wniosku 
Miejsce i data złożenia wniosku 

(Wypełnia Urząd) 

Wniosek o wpis do rejestru 

 

 

 

2. Oznaczenie przedsiębiorcy, którego dotyczy wpis 

Imię i Nazwisko lub Nazwa przedsiębiorcy 

 

 

 

 

3. Oznaczenie siedziby i adres 

Województwo       Gmina         

  

Ulica          Nr domu Nr lokalu Nr telefonu   

    

Miejscowość       Kod poczt. Poczta       

   

Adres poczty elektronicznej 

 

  

 



4.Dane Wnioskodawcy 
 

Numer identyfikacji podatkowej NIP  

Numer identyfikacyjny REGON1)  

 

5.Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli 

nieruchomości2) 

L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu 

1   

2   

3   

….   

 

6.Imię i nazwisko, pełniona funkcja, data, podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania podmiotu3) 

Imię i Nazwisko  Podpis 

Data 

 
1) jeżeli został nadany 
2) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) 
3) w przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową 
 
 

Załączniki: 

 

1. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

 

2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00zł . 
 

*Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,001)zł, 

zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.). Opłatę 

uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Tułowice lub przelewem  na konto bankowe Bank Spółdzielczy w Namysłowie,  

Oddział Niemodlin, Filia Tułowice , nr konta 10 8890 1097 0000 0129 2011 0048 

 

  

 



…………………………………………... 
(pieczęć przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis) 

 

Wójt Gminy Tułowice  

Ul. Szkolna 1 

49-130 Tułowice 

 
 

WNIOSEK 

o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

położonych na terenie Gminy Tułowice  

 
Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) wnoszę o zmianę wpisu do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Tułowice. 

 

4. Dane o wniosku, miejsce i data złożenia  

Rodzaj wniosku 
Miejsce i data złożenia wniosku 

(Wypełnia Urząd) 

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze - data 

powstania zmiany (RRRR.MM.DD) 

 

 

5. Oznaczenie podmiotu, którego dotyczy wpis 

Numer rejestrowy  

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu: 

 

 

 

 

6. Adres siedziby podmiotu 

Województwo       Gmina         

  

Ulica          Nr domu Nr lokalu Nr telefonu   

    

Miejscowość       Kod poczt. Poczta       

   

Adres poczty elektronicznej 

 

  



7. Dane Wnioskodawcy 
 

Numer identyfikacji podatkowej NIP  

Numer identyfikacyjny REGON1)  

 

8. Zmiana danych wpisanych do rejestru 

Pozycja w rejestrze Zapis dotychczasowy Zapis po zmianach 

   

   

   

   

 
9. Imię i nazwisko, pełniona funkcja, data, podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania podmiotu2) 

Imię i Nazwisko  Podpis 

Data 

 
1) jeżeli został nadany 
2) w przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową 
 
 

Załączniki: 

1. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00zł. 
 

*Za dokonanie zmiany  wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 

50,001)zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. 

zm.). Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Tułowice lub przelewem  na konto bankowe Bank Spółdzielczy w 

Namysłowie,  Oddział Niemodlin, Filia Tułowice , nr konta 10 8890 1097 0000 0129 2011 0048 

* Za dokonanie zmiany  wpisu do rejestru działalności regulowanej dotyczącej rozszerzenia działalności  

pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,001)zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Tułowice lub 

przelewem  na konto bankowe Bank Spółdzielczy w Namysłowie,  Oddział Niemodlin, Filia Tułowice , nr konta 

10 8890 1097 0000 0129 2011 0048 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1 do wniosku  

o wpis do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych 

 od właścicieli nieruchomości  

 

 

…………………………………………... 

Nazwa firmy/ imię i nazwisko przedsiębiorcy 

 

…………………………………………… 

          siedziba i adres przedsiębiorcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

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 2013 r. poz. 

1399, z późn. zm.). 

 

 

 Niniejsze oświadczenie składam pouczony/a o odpowiedzialności karnej  

z art. 233 §1 Kodeksu karnego „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

 ………………………………………………………………….. 

miejsce i data złożenia oświadczenia;  podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji 

 


