
Nazwa 
kwalifikacji: Obsługa klienta w jednostkach administracji 

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.68

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.68-01-01_zo

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny                                                                             Dopuszcza 

się inne sformułowania poprawne merytorycznie.                                            

R.1 Rezultat 1:   Spis spraw
R.1.1 wpisany rok: 2017
R.1.2 symbol komórki organizacyjnej: EOGK
R.1.3 oznaczenie teczki: 6233

R.1.4
tytuł teczki: Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub 
transportu odpadów

R.1.5
sprawa: wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Niepołomice

R.1.6 od kogo wpłynęło pismo: Marek Trzebiatowski lub Marek Trzebiatowski "Środowisko"
R.1.7 pismo z dnia: 26.06.2017 lub 26 czerwca 2017 lub 2017-06-26
R.1.8 data wszczęcia sprawy: 26.06.2017  lub 26 czerwca 2017 lub 2017-06-26

R.1.9
data ostatecznego załatwienia sprawy:  26.06.2017 lub 26 czerwca 2017 
lub 2017-06-26

R.2 Rezultat 2:  Wezwanie do usuni ęcia braków we wniosku
R.2.1 nazwa urzędu: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
R.2.2 adres urzędu: Plac Zwycięstwa 13;  32-005 Niepołomice
R.2.3 nr sprawy: EOGK.6233.1.2017
R.2.4 nazwa wnioskodawcy: Marek Trzebiatowski lub  Marek Trzebiatowski "Środowisko"

R.2.5
adres wnioskodawcy: ul. Szkolna 1; Zagórze;  32-005 Niepołomice  lub 
ul. Szkolna 1; 32-005 Zagórze

R.2.6 podstawa prawna wezwania wnioskodawcy: art.64 § 2
R.2.7 rodzaj braków we wniosku: dowód uiszczenia opłaty skarbowej
R.2.8 termin usunięcia braków: siedem (lub 7) dni od otrzymania wezwania

R.2.9
nieusunięcie braków we wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje: pozostawienie podania 
bez rozpoznania lub pozostawienie podania bez rozpatrzenia

R.2.10 Otrzymują: ad acta  lub aa lub inne stosowane skróty

R.3
Rezultat 3:  Rejestr działalno ści regulowanej w zakresie odbierania odpadów komuna lnych od 
właścicieli nieruchomo ści na terenie Gminy Niepołomice

R.3.1 imię i nazwisko przedsiębiorcy: Marek Trzebiatowski  lub Marek Trzebiatowski  "Środowisko"

R.3.2
adres przedsiębiorcy: ul. Szkolna 1; Zagórze;  32-005 Niepołomice lub 
ul. Szkolna 1; 32-005 Zagórze

R.3.3 numer identyfikacji podatkowej (NIP): 123-456-32-19
R.3.4 numer REGON: brak numeru REGON                                                                        
R.3.5 kod i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych: 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
R.3.6 kod i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych: 15 01 03 Opakowania z drewna
R.3.7 kod i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych: 15 01 07 Opakowania ze szkła
R.3.8 numer rejestrowy: 1/2017
R.3.9 data wpisu: 26.06.2017 lub 26 czerwca 2017 lub 2017-06-26
R.4 Rezultat 4:  Za świadczenie o wpisie do rejestru działalno ści regulowanej

R.4.1 nazwa organu: Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
R.4.2 adres organu: Plac Zwycięstwa 13; 32-005 Niepołomice
R.4.3 znak sprawy: EOGK.6233.1.2017
R.4.4 data i numer dokonania wpisu: 26 czerwca 2017 r. lub 26.06.2017 lub 2017-06-26; 1/2017

R.4.5
nazwa firmy/imię i nazwisko przedsiębiorcy: Marek Trzebiatowski "Środowisko" lub Marek 
Trzebiatowski

R.4.6
oznaczenie siedziby i adresu firmy/przedsiębiorcy: ul. Szkolna 1; Zagórze;  32-005 Niepołomice 
lub ul. Szkolna 1; 32-005 Zagórze

R.4.7 numer identyfikacji podatkowej (NIP): 123-456-32-19
R.4.8 numer REGON:  brak numeru REGON  

R.4.9
kod i rodzaj odpadów: 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury, 15 01 03 Opakowania z drewna, 
15 01 07 Opakowania ze szkła

R.4.10
wnioskodawca wniósł opłatę skarbową w wysokości, w dniu: 50 zł lub 50,00 zł; 
26 czerwca 2017 r. lub 26.06.2017  lub 2017-06-26
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