
 

Urząd Miasta Przeworska 

37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, tel. +48 16 648 78 44 
e-mail: info@przeworsk.um.gov.pl, http://www.przeworsk.um.gov.pl 

KARTA INFORMACYJNA 

Wpis/zmiana wpisu 
 do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości 

I 

Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
3) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 
4) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów  
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

II 

Wymagane wnioski 

Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 

III 

Wymagane załączniki 

 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
3. W przypadku wystąpienia pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 

pełnomocnictwa. 

IV 

Dokumenty do wglądu 

brak 

V 

Opłaty skarbowe 

 
1. 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) - za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
2. 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) – za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, 

dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem ( tj. 50% stawki określonej do wpisu). 
3. 17  zł  (słownie: siedemnaście złotych) - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku 
pełnomocnictwa (prokury). 

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Przeworska ul. Jagiellońska 10, 37-200 

Przeworsk, pokój nr 115, I piętro lub przelewem/przekazem  na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
Przeworska: Getin Noble Bank SA  Nr 58 1560 1195 2166 1681 5000 0001. 

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis/zmianę wpisu do rejestru 
działalności regulowanej. 

VI 

Termin załatwienia sprawy 

Dokonanie wpisu/zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu poprawnie 
wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis/zmianę wpisu wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków 
wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej. 

VII 

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Miasta Przeworska, 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10,  
pok. 219/217, tel.: 016 648 78 44 wew. 122/137 

mailto:info@przeworsk.um.gov.pl


VIII 

Jednostka odpowiedzialna 

Referat Ochrony Środowiska 
e-mail: odpady@przeworsk.um.gov.pl 

IX 

Tryb odwoławczy 

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Przeworska w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

X 

Informacje dodatkowe 

1) Wnioski o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy składać na dzienniku podawczym 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Przeworska. 

2) W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do 
uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania. 
Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez 
rozpatrzenia. 

3) Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obowiązany do 
spełnienia następujących wymagań  

a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego, 

b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo 
transportowej. 

4) W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych 
przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Miejskiej Przeworsk jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Przeworska wniosek 
o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej 
działalności. 

5) Wykreślenie z rejestru zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach następuje w przypadku, gdy: 

a) przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do 
wykonywania tej działalności niezgodne ze stanem faktycznym; 

b) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania 
działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie; 

c) stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania 
działalności regulowanej przez przedsiębiorcę; 

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

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

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

g) 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; 

h) 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. 

6) W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć 
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych 
danych. 

 


