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Informator – Rejestr działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych: 

W dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Stanin prowadzić 
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest 
zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Wójta 
Gminy Stanin. 

Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości jest możliwy po złożeniu stosownego wniosku o wpis zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. 
zm.). 

Zgodnie z powyższym 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 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 poz.1923 z 
późn. zm.), 

Dodatkowo do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się: 

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt. 9a (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. 
zm.), (opłata nie dotyczy podmiotu, który na dzień 01.01.2012 r. posiada zezwolenie na 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości). Wysokość opłaty skarbowej 
wynosi 50,00 zł,  

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 z późn. zm.)”. 

Powyższe 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. 

Wójt, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.  
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Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. 
zm.) przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych 
wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych 
danych. 

Uzupełnienie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia 
stosownego wniosku o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Stosowany wniosek składa się na podstawie art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Dodatkowo do ww. wniosku 
należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie Załącznika do ustawy 
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). Za dokonanie 
zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł. 
Jednak gdy zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej dotyczy rozszerzenia zakresu 
działalności (dopisanie określonych kodów odpadów) opłata skarbowa wynosi 50% stawki 
określonej od wpisu, tj. 25,00 zł.  

Wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia 
stosownego wniosku o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Stosowany wniosek składa się na podstawie 
art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 73. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) W myśl art. 9 i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w przypadku zakończenia 
działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w 
terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z 
rejestru. 

Dodatkowo informujemy, iż do ww. wniosku winni Państwo dołączyć dowód uiszczenia opłaty 
skarbowej określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). Za dokonanie wykreślenia wpisu z Rejestru 
Działalności Regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł.  

Zgodnie z art.  9d. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z dnia 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).  

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. 
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Zgodnie z art.  9e. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z dnia 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).  

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości: 

1) 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) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17940659#art%2817%29

