
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

 NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

 

Kogo dotyczy  Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

znajdujących się na terenie gminy Golub-Dobrzyń. 

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz. U. Nr z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) działalność 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. . 

prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.). 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Golub-Dobrzyń 

prowadzi Wójt Gminy Golub-Dobrzyń. 

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Golub-Dobrzyń jest 

obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany 

wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Golub-Dobrzyń na pisemny 

wniosek przedsiębiorcy. 

 

Wymagane 

dokumenty  

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem  

załącznik: 

dowód uiszczenia opłaty skarbowej- 50zł 

Opłaty  Opłata skarbowa: wpis do rejestru 50 zł  

W przypadku wniosku o zmianę wpisu  – 25,00 zł. 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł. 

 

 Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń 

Nr rach.: 62 1020 5024 0000 1002 0010 1139 lub w kasie Urzędu -II piętro 

 

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku, 

 

Jednostka 

odpowiedzialna  

Referat Gospodarki Komunalnej 

Miejsce składania 

dokumentów  

Biuro podawcze (Budynek Urzędu Gminy pokój nr 4) lub wysłać na adres 

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń 

Załatwienie sprawy  Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń dokonując wpisu do rejestru nadaje 

przedsiębiorcy numer rejestrowy 



W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, wpis 

dokonywany jest w terminie 7 dni. 

 

Podstawa prawna   ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) 

  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 

122) 

 ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1292 ze zm.). 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (t.j. Dz. U.  2020 r. poz. 256) 

 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1000 ze zm.) 

Uwagi i dodatkowe 

informacje  

Wpis do rejestru oraz 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);  

 numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer 

posiada;  

 określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.  

Do wniosku należy dołączyć:  

 dowód uiszczenia w/w opłaty skarbowej,  

 oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do 

wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

Oświadczenie, powyższe powinno zawierać:  

 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.  

 Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO. 

Formularze/ wnioski 

do pobrania  

do pobrania poniżej  

 


