URZĄD MIEJSKI W DUKLI
Adres: ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
Konto bankowe: 09 1130 1105 0005 2141 2520 0013
Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 7:00-15:00
e-mail: gmina@dukla.pl, strona internetowa: www.dukla.pl
tel. +48 13 433 00 34, fax. +48 13 433 10 11

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE
ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI
Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Administracji i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 104
tel. 432 91 71, e-mail: amarczynski@dukla.pl

Osoba załatwiająca sprawę

Andrzej Marczyński - Inspektor
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

Wymagane dokumenty

Opłaty

1. wniosek
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
3. oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do
wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Wpisu do rejestru, zmiany wpisu w rejestrze, wykreślenia z rejestru
dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy
 Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności
regulowanej: 50 zł
 Opłata skarbowa za dokonanie zmiany wpisu do rejestru
działalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu
działalności: 25 zł
 Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z
rejestru działalności regulowanej: 17 zł
– kasa, parter, , lub wpłata na konto Gminy Dukla
Nr 09 1130 1105 0005 2141 2520 0013
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za
pośrednictwem Burmistrza Gminy Dukla w terminie 14 dni licząc od daty
otrzymania decyzji.

Inne informacje

Wykreślenie z rejestru następuje na pisemny wniosek, a także po
uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu
przedsiębiorcy.
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest
obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie do 14
dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

