
  
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 
 
 
Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (tj. Dz. U. 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  
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.). Przedsiębiorca zamierzający prowadzić 
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Chodzież jest zobowiązany do uzyskania wpisu do 
rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Chodzież. Wpis 
do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Chodzież na 
pisemny wniosek przedsiębiorcy. 
 
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać: 

•    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, 
•    numer identyfikacji podatkowej NIP,  
•    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. 

 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:  
1) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie 

załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  
z 2020 r., poz. 1546).  

2) 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 2020 r. poz. 1439) oraz w przepisach wydanych na 
podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.". 

 
 Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać także: 
1)  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 
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2)  oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy 

ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. 
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Chodzieży przy  
ul. Noteckiej nr 28, 64-800 Chodzież  lub w pliku do pobrania poniżej. 
 
W myśl zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), podmiot odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia 
następujących wymagań: 
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu 
technicznego; 

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3)  spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-
transportowej. 

 
Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem 
nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli 
nieruchomości:  

1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za 
pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z 
odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do 
instalacji komunalnej.  

Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych: 

1)  za pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

2)  do termicznego przekształcania, jeżeli gmina, z której są odbierane te odpady, 
prowadzi selektywne zbieranie odpadów zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 4a.  
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Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze 
zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 

 

Pliki do pobrania: 

• Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej. 
• Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chodzież. 
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 .........................................., dnia .................... 
                                                                                           (miejsce)  
 
 
 
 
 

       Wójt Gminy Chodzież 
       ul. Notecka 28 

64-8400 Chodzież 
 
 
 
 
 

Wniosek 
o wpis/zmianę wpisu* do rejestru działalności regulowanej  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
na terenie Gminy Chodzież 

 
 
 
1. Podmiot ubiegający się o wpis (firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię,  

nazwisko i adres przedsiębiorcy): 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu ubiegającego się o wpis: 

................................................................................................................................... 

3. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
   

   

   



   

   

 

 
Do wniosku załączam: 
1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej. 
2. Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

 

 

 

...................................................... 
                                                                              (podpis) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X* Niepotrzebne skreślić  



.........................................., dnia .................... 
                                                                              (miejsce)  
 
 
Dane składającego oświadczenie: 
 
Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko (pieczątka): 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
Adres siedziby: 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
 
Adres do korespondencji: 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
 
Tel. Fax, e-mail: 
…………………………………………………………. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
"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 2020 r. poz. 1439) oraz w przepisach wydanych na 
podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.". 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującej karę pozbawienia wolności 
do lat 8 za składanie fałszywych zeznań. 

  

………………………………………………………… 
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do 
reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia  
i nazwiska oraz pełnionej funkcji ) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

Administratorem danych osobowych Państwa jest Urząd Gminy Chodzież, z siedzibą ul. Notecka 28, 64-
800 Chodzież, reprezentowany przez Wójta Gminy Chodzież.  
 
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor@rodo-krp.pl.  
 

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o 
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chodzież jak również w celu realizacji praw oraz 
obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia na 
podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych 

3) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. 

4) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

5) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

6) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa. 

 

 


