
Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Przedsiebiorca, który zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.jest 
obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której 
zamierza prowadzić działalność.

Wpis do rejestru działalności regulowanej

* Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek 
przedsiębiorcy.

* Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

* Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz 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 2013 r. poz. 1399).

* Oświadczenie powinno zawierać także:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

*  Podmiot  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  jest  obowiązany  do 
spełnienia wymagań, które określa rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
nieruchomości.

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

* Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz gdy:

* Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy:

1) wydano  prawomocne  orzeczenie  zakazujące  przedsiębiorcy  wykonywania  działalności 
gospodarczej objętej wpisem;

2) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej 
na terenie gminy objętej wpisem;

3) stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

4) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady 
zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 
do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;

5) przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art.  6f ust.  1, i  nie 



świadczy  usługi  odbierania  odpadów  komunalnych  w  trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki,  o 
którym mowa  w art.  6f  ust.  2,  w  kolejnym  roku  kalendarzowym nie  osiągnął  poziomów 
recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  oraz 
ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do 
składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.

Sprawozdawczość

*  Podmiot  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  jest  obowiązany  do 
sporządzania kwartalnych sprawozdań.

*  Sprawozdanie  należy  złożyć  burmistrzowi  w  terminie  do  końca  miesiąca  następującego  po 
kwartale, którego dotyczy.

* Sprawozdanie zawiera:

1) informacje  o  masie  poszczególnych  rodzajów  odebranych  odpadów  komunalnych  oraz 
sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane 
odebrane  od  właścicieli  nieruchomości  zmieszane  odpady komunalne,  odpady zielone  oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;

3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z 

regulaminem.

*  Podmiot  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości,  który  nie  działa  na 
podstawie umowy i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki jest obowiązany 
zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do  składowania.  Do  sprawozdania  dołącza  wykaz 
właścicieli  nieruchomości,  z  którymi  w  okresie  objętym  sprawozdaniem  zawarł  umowy  na 
odbieranie  odpadów komunalnych  oraz  wykaz  właścicieli  nieruchomości,  z  którymi  umowy te 
uległy rozwiązaniu lub wygasły.  W wykazach zamieszcza się imię i  nazwisko albo nazwę oraz 
adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Kary pieniężne

* Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

1) odbiera  odpady  komunalne  bez  wymaganego  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej, 
podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności 
bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10.000 zł  za każdy kolejny miesiąc wykonywania 
działalności bez wymaganego wpisu do rejestru;

2) miesza  selektywnie  zebrane  odpady komunalne  ze  zmieszanymi  odpadami  komunalnymi  - 
podlega karze pieniężnej w wysokości od 10.000 zł do 50.000 zł;

3) nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - podlega karze 
pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2.000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;

4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie kwartalne - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 
zł do 5.000 zł;

5) przekazuje po terminie sprawozdanie kwartalne - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł 
za każdy dzień opóźnienia.



* Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na 
podstawie  umowy,  i  nie  świadczy takiej  usługi  w  trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki,  który  nie 
osiągnął określonych poziomów - podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego 
poziomu:
1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;
2) ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do 

składowania.

* Karę pieniężną oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia 
odpowiedniego  poziomu  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi 
metodami  lub  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji 
przekazywanych do składowania.


