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KARTA USŁUG nr ROŚ/4 
_____________________________________________________________________________________ 

Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego 
świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości                                                                          

Podstawa prawna: 

 Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013, poz. 1399 ze 
zm.), 

 Rozporz. Min. Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.z 2014, poz.1923) 

 Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584), 

 Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn.zm),  

Wymagane dokumenty: 

 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – Druk ROŚ/4/1 - DOC, PDF 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 

 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)”, 

Oświadczenie powinno również zawierać: 
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. Druk ROŚ/4/2 /wzór oświadczenia/ - DOC, PDF 

Miejsce złożenia wniosku: 
Sekretariat Urzędu Miejskiego ul. Sikorskiego 41, pok. 210, nr tel. 94 363 34 85 wew.850 lub 94 34 46 
850, e-mail: ekologia@drawsko.pl 

Opłaty: 
Opłata skarbowa – 50 zł  

Termin odpowiedzi: 
Do 30 dni 

Jednostka odpowiedzialna: 
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim,  

Tryb odwoławczy: 
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                          
w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego  

Uwagi: 
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

 

Stan na 01.01.2016 r. 
 


