
Wpis do rejestru działalności regulowanej 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości mają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Działalność 

regulowana to działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych 

warunków, określonych przepisami prawa. 

Zgodnie z zapisem art. 9c ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152, poz. 897) przedsiębiorcy odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności 

regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Wpis jest dokonany z chwilą 

zamieszczenia danych w rejestrze. Dokonując wpisu do rejestru nadaje się przedsiębiorcy numer rejestrowy. 

Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek ten powinien 

zawierać: 

1. nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, 

2. numer identyfikacji podatkowej ( NIP), 

3. numer REGON, 

4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej: 

1. 50 zł (za wpis do rejestru) 

2. 25 zł (za zmianę wpisu do rejestru) 

3. 0 zł (za wpis w rejestrze dla podmiotu posiadającego już zezwolenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego 

 na odbiór odpadów komunalnych) 

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 o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach z dnia 13 września 1996 r. ( Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z zmianami)” 

 Powyższe oświadczenie powinno zawierać także: 

1. nazwę przedsiębiorcy, 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. 

Wymaga się spełnienia warunków: 

- posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; 

- utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości; 



- spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; 

- zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej 

- spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.  

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz. U. Nr 122) obowiązek: 

- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do 

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

- 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 

- zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi 

odbieranymi od właścicieli nieruchomości.  

 


