
 

 

KARTA USŁUG NR: RI 16 

URZĄD MIASTA BRZEZINY 
WYDZIAŁ  ROZWOJU, INFRASTRUKTURY I MIENIA – RI 

Strona nr 1  

Stron 2  

Zmiana  

 

Nazwa usługi:  

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI 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. 2005 r. Nr 236, 

poz. 2008 ze zm./ 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071 ze zm./ 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o wpis do rejestru zawierający: 

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. 
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2. Załączniki:  

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

- 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).”. 

 

Oświadczenie powinno także zawierać:  

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;  

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;  

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

 

Opłaty:  

Opłata skarbowa – 50 zł  
konto: Bank Spółdzielczy w Andrespolu  45 8781 0006 0040 0031 2000 0010 

/załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) – cz. I, 

pkt 36, ppkt 9a/ 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
Niezwłocznie 

Miejsce załatwienia sprawy:  

 Wydział: Rozwoju Infrastruktury i Mienia, Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16   

 Nr pokoju: 305, III piętro 

 Nr telefonu /0-46/ 874-22-24 wew. 317, faks /0-46/ 874-27-93, e-mail  nowak@brzeziny.pl  

 Godziny pracy: poniedziałek – piątek  8.00 – 16.00 

Uwagi:  

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 

uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości. 

2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania 

http://www.brzeziny.bip.net.pl/
mailto:nowak@brzeziny.pl


odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

3. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia 

następujących wymagań:  

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;  

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości;  

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości;  

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej. 

4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:  

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do 

instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której 

mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;  

2) przekazywania 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; 

3) Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami    

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 

5. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania 

tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru. 

6. 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, a także w przypadkach 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 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach) 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. 3 b ust. 2 i art. 3 c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

 

Miejsce na notatki:  

 
 
 


