
KARTA USŁUG
 URZĘDU MIEJSKIEGO W KRYNKACH

16-120 Krynki ul. Garbarska 16 
tel/fax: 85 722 85 50, e-mail: kancelaria@krynki.pl

Nazwa usługi Wpis do rejestru działalności  regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krynki.

Podstawa prawna Art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach (tj. Dz. U. z 2005, Nr 236, poz. 2008  z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tj. Dz. U.
z 2010 , Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U.
z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), (część I ust. 36 pkt. 9a)

Wymagane dokumenty Wpisu do  rejestru  oraz  zmiany  wpisu  w rejestrze  dokonuje się  na pisemny 
wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

1. pełną nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres 
przedsiębiorcy

2. numer identyfikacji podatkowej ( NIP);
3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Ponadto do wniosku należy dołączy:
 -  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  wymaganych  do  wykonywania 

działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości.

   - oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru 
w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych 
danych..

Formularze / wnioski do 
pobrania

Wniosek o wpis do rejestru
Wniosek o zmianę wpisu
Oświadczenie o  spełnieniu  warunków do  wykonywania  działalności  w  zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opłaty Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę 
skarbową w wysokości 50,00 zł.

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru pobiera się opłatę skarbową w 
wysokości 25,00zł., jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu działalności.

Opłatę uiszcza się na rachunek urzędu gminy nr:  48 8060 0004 0420 0101 
2000  0010 BS BIALYSTOK O/KRYNKI lub w kasie urzędu.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 01.01.2012r. prowadzą działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonych przez Burmistrza 
Krynek zezwoleń są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru 
działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 
31.12.2012r.

Miejsce składania 
dokumentów

Urząd Miejski w Krynkach, ul. Garbarska 16, sekretariat



Jednostka/osoba 
odpowiedzialna

Referat Gospodarczy, pok.4
 tel. 85-722-85-50 wew. 38

Termin i sposób załatwienia 
sprawy

Wpisu dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności regulowanej oraz o 
wykreśleniu z ewidencji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Krynek w terminie 
14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy ( 01.01.2012r.) posiadają 
zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych mogą wykonywać działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do 
końca roku 2012r. bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej
( art. 14 ust. 1 zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).


