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URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
PL. MAGISTRACKI 1,  58-300 WAŁBRZYCH

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118
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KARTA INFORMACYJNA
wpis do rejestru nieruchomości regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U
z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)

2.  Ustawa z  dnia  6  marca  2018  r.  Prawo przedsiębiorców oraz  inne  ustawy  dotyczące
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2021 poz. 162)

3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 162)

4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.)

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U z 2020 r. poz. 1546 ze
zm.) 

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz.U. z
2020 r. poz. 256 ze zm)

Wymagane dokumenty Wniosek
Oświadczenie 

Wzory dokumentów do pobrania Biuletyn Informacji Publicznej
Biuro Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8, Wałbrzych 
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/623/11972/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-
zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci. 

Komórka odpowiedzialna za 
prowadzenie sprawy

Biuro Środowiska i Klimatu, Referat Gospodarki Komunalnej
Wałbrzych, ul. Kopernika 2, 74 66 55 220, 74 66 55 234

Miejsce składania dokumentów Biuro Obsługi Klienta 
Wałbrzych, ul. Sienkiewicza 6-8; tel.: 074/ 64-88-506

Termin załatwienia sprawy Do 7 dni  od dnia złożenia wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków
wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej wynikającej z ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

Opłaty 50,-zł -wnoszona na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu  PKO Bank Polski S.A. 52
1020 3668 0000 5102 0430 0935 z dopiskiem „opłata skarbowa” 

Tryb odwoławczy Nie dotyczy

Informacje dodatkowe Wniosek  o dokonanie  wpisu  do rejestru  działalności  regulowanej  w zakresie  odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z treścią art. 9c, ust. 3:
firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Do wniosku przedsiębiorca dołącza:
dowód uiszczenia opłaty skarbowej (50 zł),
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 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Oświadczenie 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.

Aktualne na wrzesień 2020 r.

http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/623/11972/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/623/11972/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
wpis do rejestru nieruchomości regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

TOŻSAMOŚĆ I DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Wałbrzycha,  Pl.
Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH

Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan
skontaktować poprzez 
e-mail: iod@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem  74 665 53 59 lub pisemnie na
adres siedziby administratora.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane celem wpisania do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości na podstawie
Ustawy    z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U
z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), Ustawy z dnia    6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2021 poz. 162), Ustawa z
dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 162), Ustawy z
dnia  17 lutego 2005 r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów realizujących zadania
publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), Ustawy z dnia 16 listopada
2006r.  O opłacie  skarbowej  (  Dz.  U z  2020 r.  poz.  1546 ze zm.),  Ustawy z dnia  14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.
poz. 256 ze zm). Dane osobowe w zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adres e-mail będą
przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, przy czym podanie danych oznacza zgodę na
ich przetwarzanie. 

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana  dane  osobowe  będą  udostępniane  i  osobom  upoważnionym  na  podstawie
przepisów  prawa,  operatorowi  pocztowemu  lub  kurierowi,  w  celu  przekazywania
korespondencji papierowej.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na podstawie umowy zawartej z Administratorem, w tym: Rekord SI Sp. zo.o.,
Madkom SA

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okresy  zgodne  z  kategoriami
archiwalnymi,  o  których  mowa  w  załączniku  Nr  2  do  rozporządzenia  Prezesa  Rady
Ministrów z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych
rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacjii  zakresu  działania
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.). Kat. BE 5 tj. przez okres
5 lat, który to okres może ulec zmianie po ekspertyzie właściwego miejscowo archiwum
państwowego. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania,  żądania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.  W przypadku kiedy podstawą przetwarzania Pani/Pana
danych  osobowych  jest  zgoda, przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  jej  wycofania  w
dowolnym  momencie.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy prawa. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 
LUB OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z Ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U z 2020 r.
poz. 1439 z późn.zm.), Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z
2021 poz. 162), Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), Ustawa z dnia 6
marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 162)
Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej ( Dz. U z 2020 r. poz. 1546 ze
zm.), Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm). Numer telefonu, e-mail jest przez Panią/Pana
podany  dobrowolnie.  Nie  podanie  powyższych  danych  będzie  skutkowało  brakiem
możliwości kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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                                                                                                                                             Załącznik nr 1 do wniosku o wpis 
do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli

...........................................................
(firma/ imię i nazwisko)
.....................................................
.....................................................
(siedziba, adres)
....................................................

OŚWIADCZENI

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 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

.............................................................................................................................
( podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, imię i nazwisko,
pełniona funkcja , w przypadku spółki cywilnej ;podpis każdego ze wspólników )

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, 
um@um.walbrzych.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są celem wpisu do rejestru nieruchomości regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać w siedzibie Biura Środowiska
i Klimatu Urzędu Miejskiego ul. Kopernika 2, pok. 117 i 121 nr tel. 74 66 55 234,  74 66 55 239, na stronie 
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/623/11972/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-
wlascicieli-nieruchomosci. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl tel. 74 665 53 59 lub 74 64 44 780.

…………………………………………...
(pieczęć przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis)
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Prezydent Miasta Wałbrzycha

WNIOSEK
o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości  położonych na terenie miasta Wałbrzycha

Na  podstawie  art.  9c  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości
i porządku w gminach wnoszę o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Wałbrzycha, zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku: 

1. Dane o wniosku, miejsce i data złożenia 

Rodzaj wniosku
Miejsce i data złożenia wniosku

(Wypełnia Urząd)

• Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze - data powstania 
zmiany (RRRR.MM.DD)

2. Oznaczenie podmiotu, którego dotyczy wpis

Numer rejestrowy

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:

3. Adres siedziby podmiotu

Województwo Gmina 

Ulica Nr domu Nr lokalu Nr telefonu

Miejscowość Kod poczt. Poczta

Adres poczty elektronicznej



4. Dane Wnioskodawcy

Numer identyfikacji podatkowej NIP

Numer identyfikacyjny REGON1)

5. Zmiana danych wpisanych do rejestru

Pozycja w rejestrze Zapis dotychczasowy Zapis po zmianach

6. Imię i nazwisko, pełniona funkcja, data, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu2)

Imię i Nazwisko Podpis

Data

1) jeżeli został nadany
2) w przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową

Załączniki:
1. oryginał  dowodu  uiszczenia  opłaty  skarbowej  w  wysokości  25,00zł  (lub  kopię,

a jednocześnie oryginał do wglądu)*

*Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00zł, zgodnie z ustawą z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu PKO
Bank Polski S.A. 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00,
um@um.walbrzych.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są celem wpisu do rejestru nieruchomości regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać w siedzibie Biura Środwoiska
i Klimatu Urzędu Miejskiego ul. Kopernika 2, pok. 117 i 121 nr tel. 74 66 55 234,  74 66 55 239, na stronie 
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/623/11972/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-
wlascicieli-nieruchomosci. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl tel. 74 665 53 59 lub 74 64 44 780.
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. ..................................., ..............................
miejscowość                        data

wnioskodawca................................................................
.
adres zamieszkania......................................................

adres do korespondencji.................................................

                      Prezydent Miasta Wałbrzycha

WNIOSEK O WYKREŚLENIE
z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art.  9 i  Ustawy z dnia 13 września  1996r o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach wnoszę o wykreślenie
z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Wałbrzych zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku:

1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

2. Numer Identyfikacji Podatkowej:.......................................................................
3. Numer REGON:.................................................................................................
4. Nadany numer rejestrowy...................................................................................

załączniki:
1. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (lub kopię,a jednocześnie oryginał do wglądu)*

*Za  wydanie  zaświadczenia  potwierdzającego  wykreślenie  z  rejestru  działalności  regulowanej  pobiera  się  opłatę  skarbową
w wysokości 17,00 zł,  zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę uiszcza się składając wniosek, na
konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu: PKO Bank Polski S.A. 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935

Wałbrzych, dnia..........................                                                           ........................................……………..
Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji1) 

1) w przypadku pełnomocnictwa należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00,
um@um.walbrzych.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są celem wpisu do rejestru nieruchomości regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać w siedzibie Biura Środowiska
i Klimatu  Urzędu Miejskiego ul. Kopernika 2, pok. 117 i 121 nr tel. 74 66 55 234,  74 66 55 239, na stronie 
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/623/11972/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-  komunalnych-od-  
wlascicieli-nieruchomosci.  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl tel. 74 665 53 59 lub 74 64 44 780.
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…………………………………………...
(pieczęć przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis)

                    Prezydent Miasta Wałbrzycha

WNIOSEK
o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

położonych na terenie Wałbrzycha

Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  wnoszę o dokonanie
wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Wałbrzycha, zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku: 

2. Dane o wniosku, miejsce i data złożenia 

Rodzaj wniosku
Miejsce i data złożenia wniosku

(Wypełnia Urząd)

• Wniosek o wpis do rejestru

3. Oznaczenie przedsiębiorcy, którego dotyczy wpis

Imię i Nazwisko lub Nazwa przedsiębiorcy

4. Oznaczenie siedziby i adres

Województwo Gmina 

Ulica Nr domu Nr lokalu Nr telefonu

Miejscowość Kod poczt. Poczta

Adres poczty elektronicznej

5. Dane Wnioskodawcy

Numer identyfikacji podatkowej NIP

Numer identyfikacyjny REGON1)

6. Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości2)

L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu

1

2

3

….



7. Imię i nazwisko, pełniona funkcja, data, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu3)

Imię i Nazwisko Podpis

Data

1) jeżeli został nadany
2) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
3) w przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową

Załączniki:

1. oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  wymaganych  do  wykonywania  działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2. oryginał  dowodu  uiszczenia  opłaty  skarbowej  w  wysokości  50,00zł  (lub  kopię,
a jednocześnie oryginał do wglądu)*

*Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości  50,001)zł, zgodnie z ustawą z
dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:
PKO Bank Polski S.A. 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935

UWAGA!!! Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na
podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do
rejestru działalności regulowanej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00,
um@um.walbrzych.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są celem wpisu do rejestru nieruchomości regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać w siedzibie Biura Środowiska
i Klimatu Urzędu Miejskiego ul. Kopernika 2, pok. 117 i 121 nr tel. 74 66 55 234,  74 66 55 239, na stronie 
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/623/11972/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-
wlascicieli-nieruchomosci. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl tel. 74 665 53 59 lub 74 64 44 780.

mailto:iodo@um.walbrzych.pl
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/623/11972/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/623/11972/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci
mailto:um@um.walbrzych.pl

