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REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW

KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości  jest  działalnością  regulowaną  w rozumieniu  ustawy z  dnia  2  lipca  2004  r.  o  swobodzie
działalności gospodarczej. 

Rejestr  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości,  zwany  dalej  „rejestrem”,  prowadzi  wójt,  burmistrz  lub  prezydent  miasta  właściwy  ze
względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Stanisławów na pisemny wniosek
przedsiębiorcy. 

WPIS DO REJESTRU

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. 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Stanisławów dokonując wpisu do

rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. 

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU

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:

1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (50zł)

2. 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 2016 r. poz. 250).".

Wyżej wymienione oświadczenie powinno zawierać także:

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.

WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU

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. 

OBOWIĄZKU PODMIOTU WPISANEGO DO REJESTRU

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany:

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

bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach;

2) do  przekazywania  odebranych  od  właścicieli  nieruchomości  zmieszanych  odpadów  komunalnych  oraz

odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

3) do  sporządzania  półrocznych  sprawozdań  –  sprawozdanie  jest  przekazywane  wójtowi,  burmistrzowi  lub

prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.


