
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 27-12-2021

Znak: PNK.III.431.56.2021

Pani
Joanna Suska
Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim na wyznaczonych do kontroli 

dokumentach nadesłanych za pośrednictwem platformy e-PUAP w formie skanów potwierdzonych 

podpisem elektronicznym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 

Ćmielów, w dniach 25-26.11.2021 r. przeprowadziły: Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki 

Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Katarzyna Rabajczyk - inspektor 

wojewódzki Oddziału Kontroli w  Wydziale Prawnym, Nadzoru i  Kontroli Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych 

upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 709/2021 i 710/2021 z dnia 15.11.2021 r. wydanych 

przez Z-cę Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego. 

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. o kontroli w administracji rządowej1, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie2, art. 44 ust. 2  ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. prawo przedsiębiorców3 w zw. z art. 7 ust. 6 i art. 9b ust. 2 ustawy z dnia  13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach4.

1 t. j .Dz. U. z 2020 r. , poz. 224
2 t .j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1464
3 t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162
4 t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. - zwana dalej ustawą u.c.p.g.
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Zakres kontroli: 

1. prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości5, 

2. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów ustawowej procedury przy udzielaniu 

/odmowie wydania /zmianie oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 – 25.10.2021 r.

Ocena działalności jednostki6:

Wykonywanie zadań przez Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów w zakresie:

1. prowadzenia rejestru działalności regulowanej - oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,

2. stosowania ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania /zmianie oraz cofnięciu 

zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części - oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli:

I. Prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów rejestru działalności 
regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy u.c.p.g.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 43 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy 

w Ćmielowie7 prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości należy do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej 

i Ochrony Środowiska.

5 Zwany dalej rejestrem działalności regulowanej
6 Wojewoda Świętokrzyski  stosuje, zgodnie z zarządzeniem Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 
8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez 
pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna 
z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.
7 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 53/2021 Burmistrza Ćmielowa z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie



3

Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów stosownie do art. 9b ust. 3 ustawy u.c.p.g., prowadzi 

rejestr działalności regulowanej w postaci bazy danych dostępnej na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Zgodnie z art. 9b ust. 4 ustawy u.c.p.g. rejestr zawierał 

dane: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, numer 

identyfikacji podatkowej (NIP), określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, numer 

rejestrowy. 

Przesłany kontrolującym skan rejestru, oprócz ww. danych, zawiera dodatkowo rubrykę dot. 

numeru identyfikacyjnego REGON (akta kontroli nr 25). Kontrolujący zwracają uwagę, że ustawa 

z dnia 6 marca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy 

dotyczące działalności gospodarczej8, która weszła w życie 30.04.2018 r. w art. 39 pkt 2 ppkt b) 

uchyliła art. 9b ust. 4 pkt 3 ustawy u.c.p.g., zgodnie z którym w rejestrze zamieszcza się numer 

identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada.

 W kontrolowanym okresie Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów dokonał, na wniosek 

przedsiębiorców, 2 wpisów do rejestru działalności regulowanej oraz jednej zmiany 

wpisu w rejestrze. W ww. okresie nie dokonywano wykreśleń z rejestru oraz nie wydawano decyzji 

o odmowie dokonania wpisu do rejestru. 

Wpisów do rejestru oraz zmiany wpisu dokonano na podstawie wniosków przedsiębiorców9 

w zw. z art. 9c ust. 2 ustawy u.c.p.g.  Na potwierdzenie dokonanych czynności wpisów do rejestru 

wydano stosowne zaświadczenie, zgodnie z art. 9b ust. 5 ustawy u.c.p.g.

W przedmiotowym zakresie odnotowano następujące:

nieprawidłowości:

- w przypadku jednego wniosku10 wpis do rejestru nastąpił z jednodniowym naruszeniem terminu 

określonego w art. 9ca ustawy u.c.p.g., zgodnie z którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest 

obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku 

o wpis wraz z dokumentami (akta kontroli nr 15),

- w przypadku 2 wniosków11 przekazanie do CEIDG informacji o wpisach przedsiębiorców do 

rejestru działalności regulowanej nastąpiło z naruszeniem terminu określonego w art. 44 ust. 3 

w zw. z ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy12, zgodnie z którym 

informacje o wpisie do rejestru działalności regulowanej, są przekazywane do CEIDG nie później 

8 Dz. U. z 2018 r.  poz. 650
9 Sprawy znak: R-Oś.6233.1.2020; R-Oś.6233.2.2020; R-Oś.6233.3.2012
10 R-Oś.6233.1.2020
11 Znak: R-Oś.6233.1.2020; R-Oś.6233.2.2020
12 t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2296 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4teltwmvzc4mjxg4ytg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4teltwmvzc4mjxg4ytg
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niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu 

sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia i znaku sprawy 

(akta kontroli nr 14, 15),

W przypadku wniosku dot. zmiany wpisu w zakresie rozszerzenia zakresu działalności13, nie 

przesłano informacji do CEIDG. Mając na uwadze, że wpis do rejestru, czy też zmiana wpisu są 

czynnościami konstytuującymi, czynności prowadzącego rejestr działalności regulowanej winny 

być takie same, zatem informacja o zmianie wpisu powinna być również przekazana do CEIDG. 

- na wszystkich zaświadczeniach o wpisach /zmianie wpisu w rejestrze, nie zamieszczono adnotacji 

dotyczącej pobrania opłaty skarbowej (akta kontroli nr 14-16). Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej14 

wydając wnioskodawcy lub dokonującemu zgłoszenia dokument potwierdzający dokonanie 

czynności urzędowej, zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), organ zamieszcza na 

nim adnotację, potwierdzoną podpisem osoby dokonującej adnotacji, z podaniem imienia, nazwiska 

i stanowiska służbowego, w której określa wysokość uiszczonej opłaty - w przypadku gdy 

dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

uchybienia:

- na wszystkich dołączonych do wniosków oświadczeniach o spełnieniu warunków wymaganych do 

wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, nie wpisano miejsca złożenia oświadczenia wymaganego w art. 9c ust. 5 pkt 2 

ustawy u.c.p.g. (akta kontroli nr 14-16). W przypadku jednego oświadczenia15 w pkt 2 pominięty 

został fragment treści określony w art. 9c ust. 4 ustawy u.c.p.g.: „oraz w przepisach wydanych na 

podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy” (akta kontroli nr 16).

Kontrolujący dokonali sprawdzenia opracowanych przez organ wzorów wniosków o wpis 

do rejestru i zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, umieszczonych na stronie internetowej BIP Urzędu 

Miasta i Gminy w Ćmielowie.

W przedmiotowym zakresie stwierdzono następujące uchybienia (akta kontroli nr 19):     

-  wzór wniosku o wpis w punkcie 3 zawierał rubrykę dot. numeru identyfikacyjnego  REGON, 

który nie jest wymagany w ustawie u.c.p.g.,

- wzór wniosku o wpis w treści załącznika stanowiącego oświadczenie, o którym mowa w art. 9c 

ust. 4 ustawy u.c.p.g. zawierał formułę: „Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy 

13 R-Oś.6233.3.2012
14 Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330
15 R-Oś.6233.3.2012
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odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującej karę 

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań”. Wprowadzenie 

w oświadczeniu o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zapisu o odpowiedzialności 

karnej jest niezgodne z prawem, ponieważ ustawa u.c.p.g. nie przewiduje takiego rygoru przy 

wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej. W myśl art. 233 kodeksu karnego16 

sprawca odpowiada za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w zeznaniu (oświadczeniu), 

które ma służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, jeżeli 

przyjmujący oświadczenie, działając w zakresie swoich uprawnień nadanych przez tę ustawę, 

uprzedził oświadczającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie. 

Z unormowania tego wynika, że przestępstwem jest złożenie fałszywego oświadczenia, na 

przykład w kwestionariuszach lub formularzach. Warunkiem jednak odpowiedzialności za 

złożenie fałszywego oświadczenia jest, by przepis ustawy, na podstawie, której oświadczenie 

jest składane, przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności 

karnej. Jeżeli ustawodawca zamierza nadać wymaganym oświadczeniom składanym przez 

zainteresowane podmioty rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

(zeznań), to rygor ten wprowadza wprost do ustawy (np. art. 8 ust. 1b ustawy u.c.p.g.), 

- wzór wniosku o wpis w treści załącznika, wymagał podania dodatkowych danych: nr telefonu, 

nr faxu, adresu e-mail. Ustawodawca w art. 9c ust. 5 u.c.p.g. określił dane przedsiębiorcy, które 

powinno zawierać oświadczenie. W związku z powyższym, organ sporządzając wzór wniosku 

o udzielenie zezwolenia nie może żądać w nim dodatkowych danych nieprzewidzianych przez 

ustawę u.c.p.g.,

- wzór wniosku o wpis w treści załącznika, nie uwzględniał oznaczenia miejsca i daty złożenia 

oświadczenia, zgodnie z art. 9c ust. 5 pkt 2 u.c.p.g.,

- wzór wniosku o wpis w treści załącznika, zawierał punkty dotyczące warunków wykonywania 

działalności przez przedsiębiorcę, które nie są wskazane w art. 9c ust. 4 ustawy u.c.p.g. 

określającym precyzyjnie treść oświadczenia,

- w załączniku do wniosku o wpis, w części określającej „Dane składającego oświadczenie”, 

zamieszczone rubryki: „Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko”, „Adres siedziby”, „Adres do 

korespondencji”, nie wskazują precyzyjnie, które dane powinny być wpisane przez 

przedsiębiorcę. Zgodnie z art. 9c ust. 5 pkt 1 oświadczenie powinno zawierać: firmę, oznaczenie 

siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

16 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.)
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- w załączniku do wniosku o wpis, w pkt 2 oświadczenia, pominięty został fragment treści 

określony w art. 9c ust. 4 ustawy u.c.p.g.: „oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d 

ust. 2 tej ustawy”,

- wzór wniosku o zmianę wpisu w pkt 3 zawierał rubrykę dot. numeru identyfikacyjnego  

REGON, który nie jest wymagany w ustawie u.c.p.g.,

- wzór wniosku o zmianę wpisu, zawierał informację o dołączeniu do wniosku dowodu 

wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 25,00 zł. Zgodnie z cz. I. ust. 37 pkt 1 załącznika do 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej17  wskazana we wniosku opłata dotyczy 

tylko przypadku rozszerzenia zakresu działalności. Ze wzoru wniosku wynika, że opłata jest 

obligatoryjna bez względu na powód zmiany wpisu w rejestrze. Jednocześnie na stronie 

internetowej PIB Urzędu widnieje informacja, że opłata dotyczy tylko przypadku rozszerzenia 

zakresu działalności,

- wzór wniosku o zmianę wpisu, zawierał informację o dołączeniu do wniosku, w przypadku 

ustanowienia pełnomocnika, dowodu opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. We wniosku nie 

zamieszczono informacji, że zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej następuje 

w sytuacji złożenia pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 

rodzeństwu, zgodnie z cz. IV pkt 3 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Ustalono, że Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów w kontrolowanym okresie dwukrotnie 

przesłał Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego informację o wpisach do rejestru, 

w terminie określonym w art. 9c ust. 10 ustawy u.c.p.g. 

II. Stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów ustawowej procedury przy 
udzielaniu /odmowie wydania /zmianie oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 
i ich części

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów nie wydawał zezwoleń na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. Nie wydano także zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz decyzji odmawiających udzielenia 

zezwolenia lub cofających zezwolenie na prowadzenie działalności w powyższych zakresach.

17 Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnzwgi4dq
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Przepis art. 7 ust. 3 i 3a ustawy u.c.p.g. nakłada na radę gminy (radę miejską) obowiązek 

określenia w drodze uchwał wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-4 ww. artykułu. 

Jak ustalono, Rada Miejska w Ćmielowie wypełniła dyspozycję art. 7 ust. 3 i 3a ustawy u.c.p.g. 

podejmując uchwały:

- NR XXV/213/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- Nr XL/297/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Kontrola wykazała, że Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów nie prowadzi w formie 

elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń, o której mowa w art. 7 ust. 6b u.c.p.g. 

Powyższe stanowi nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy u.c.p.g., wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia 

w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu miasta wzór wniosku o udzielenie 

zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy u.c.p.g.

W kontrolowanej jednostce udostępniono na stronie BIP Urzędu wzór wniosku o wydanie 

zezwolenia, zmianę zezwolenia oraz wygaszenie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Nie udostępniono natomiast na stronie internetowej jednostki wzoru wniosków o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz 

prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 

i ich części. Powyższe stanowi nieprawidłowość.

Kontrolujący odnotowali w zakresie poprawności sporządzenia wzoru wniosków 

następujące uchybienia (akta kontroli nr 19):

- wzór wniosku o wydanie zezwolenia zawierał rubrykę: „imię i nazwisko wnioskodawcy, adres 

zamieszkania”. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. wniosek o udzielenie zezwolenia powinien 

zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

ubiegającego się o zezwolenie. W sporządzonym wzorze wniosku nie uwzględniono 

możliwości wpisania nazwy i siedziby wnioskodawcy,

- wzór wniosku o wydanie zezwolenia, oprócz informacji i dokumentów określonych art. 8 ust. 1-

2a ustawy u.c.p.g. wskazuje na konieczność ujawnienia lub przedłożenia dodatkowych danych 
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lub dokumentów niewymaganych przepisami ww. ustawy takich jak: nr identyfikacyjny 

REGON, określenie lokalizacji zlewni ścieków i oczyszczania ścieków, rodzaje ścieków 

odbieranych od właścicieli nieruchomości, kopia zaświadczenia o prowadzeniu działalności 

gospodarczej lub kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, kopia dowodów 

rejestracyjnych specjalistycznych pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, kopia umowy z zarządcą stacji zlewnej lub 

oświadczenie o przyjmowaniu nieczystości ciekłych po uzyskaniu   zezwolenia, kopia tytułu 

prawnego do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa, 

spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska. 

Ustawodawca w art. 8 ust. 1 ustawy u.c.p.g. określił wymagania formalne wniosku o udzielenie 

zezwolenia, a w art. 8 ust. 1a i 2a niniejszej ustawy ustanowił katalog załączników, które 

przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć. W związku z powyższym, organ sporządzając wzór 

wniosku o udzielenie zezwolenia nie może określać w nim wymagań nieprzewidzianych przez 

ustawę u.c.p.g.18 Jednocześnie należy zauważyć, że w razie zaistnienia takiej potrzeby, przed 

podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia organ może, zgodnie z art. 8a ust. 1 pkt 2 

ustawy u.c.p.g., dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie 

zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności 

objętej zezwoleniem,

-  jako załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia wskazano wymóg dołączenia aktualnego 

zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach oraz 

aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego o niezaleganiu w składkach zdrowotnych i społecznych,

Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy u.c.p.g., do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć 

zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Organ nie może zobowiązywać 

przedsiębiorcę do złożenia tylko zaświadczenia, jeżeli zgodnie z ww. przepisami ma wybór 

między dwoma dokumentami,

- wzór wniosku o zmianę zezwolenia w pkt 3 zawierał rubrykę dot. numeru identyfikacyjnego  

REGON, który nie jest wymagany w ustawie u.c.p.g.,

- wzór wniosku o zmianę zezwolenia, zawierał informację o dołączeniu do wniosku dowodu 

wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 53,50 zł. Zgodnie z cz. III. ust. 46 pkt 1 załącznika do 

ustawy o opłacie skarbowej,  wskazana we wniosku opłata dotyczy tylko przypadku kontynuacji 

18 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Gl 1536/12
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lub rozszerzenia zakresu działalności. Wzór wniosku wskazuje, że opłata jest obligatoryjna bez 

względu na powód zmiany zezwolenia. Jednocześnie na stronie internetowej PIB Urzędu 

widnieje informacja, że opłata dotyczy tylko przypadku kontynuacji działalności lub 

rozszerzenia warunków udzielonego zezwolenia,

- wzór wniosku o zmianę zezwolenia, zawierał informację o dołączeniu do wniosku w przypadku 

pełnomocnika, dowodu opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. We wniosku nie zamieszczono 

informacji, że zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej następuje w sytuacji 

złożenia pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, 

zgodnie z pkt IV ppkt 3 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Uwzględniając powyższe oceny i uwagi zalecam:

1. dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej z zachowaniem terminu 

określonego w ustawie u.c.p.g.,

2. przekazywanie do CEIDG informacji o wpisach przedsiębiorców do rejestru działalności 

regulowanej z zachowaniem terminu określonego w ustawie o Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

3. przekazywanie do CEIDG informacji o zmianach wpisów w rejestrze działalności 

regulowanej,

4. zamieszczanie na wydanych zaświadczeniach o wpisie/ zmianie wpisu do rejestru 

działalności gospodarczej adnotacji, potwierdzonej podpisem osoby dokonującej adnotacji, 

z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, określającej wysokość uiszczonej 

opłaty - w przypadku gdy dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

5. wzmocnienie nadzoru nad poprawnością dołączanych do wniosków oświadczeń o spełnieniu 

warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości,

6. dostosowanie wzoru wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej do wymogów 

określonych w ustawie u.c.p.g.,

7. dostosowanie wzoru wniosku o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej do 

wymogów określonych w ustawie u.c.p.g. wraz z uwzględnieniem niezbędnych 

i precyzyjnych informacji dotyczących zasad wnoszenia opłaty skarbowej,

8. prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń, o której 

mowa w ustawie u.c.p.g.,

9. udostępnienie na stronie internetowej jednostki wzoru wniosków o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz 
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prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części,

10. dostosowanie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia/ zmianę zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych, do wymogów określonych w ustawie u.c.p.g. wraz z uwzględnieniem niezbędnych 

i precyzyjnych informacji dotyczących zasad wnoszenia opłaty skarbowej.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań 

mających  na  celu  usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie 

w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  niniejszego  wystąpienia  pokontrolnego – informacji 

o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych 

działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie   informuję,   że   zgodnie   z   art.   48   ustawy   o   kontroli   w   administracji 

rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 

Podpis
Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski
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