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Sprawa 
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych 

 

Podstawa Prawna 

Art. 33 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.  Dz. U. z 2013r., poz. 21), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 

2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają 

zezwolenia na prowadzenie działalności (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154, ze 

zm.), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu 

informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z 

obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji ( tj. Dz. U. 2001 r.  Nr 

152, poz. 1734), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (tj. Dz. U. Z 2014, poz. 1923), 

Część II ust. 21 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o 

opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1628, ze zm.). 

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik 

pok. Nr 13 

Jednostka odpowiedzialna 
Referat infrastruktury i środowiska 

Tel.: 784 360 088 lub 95 768 01 30 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek (wzór w pliku do pobrania, lub dostępny w Urzędzie Gminy, pok. nr 

16)  

2. Załączniki: 

 oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości – wzór w pliku do pobrania, lub dostępny w Urzędzie 

Gminy, pok. nr 16 

 Potwierdzenie wniesienia opłaty; 

Opłaty 

Opłatę skarbową pobiera się w przypadkach: 

- wniesienia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 50 zł                 

(z wyjątkiem: przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają 

zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty 

skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej)  

- zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli dotyczy ona rozszerzenia 

zakresu działalności – 25 zł 

- gdy strona działa przez pełnomocnika w wysokości 17,00 zł 

 

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (parter) 

lub na konto: 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik   

GBS Barlinek odział Bierzwnik 

86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 

Termin załatwienia sprawy 

Wpis dokonywany jest w terminie 7 dni od momentu dnia złożenia kompletnego 

wniosku. 

Wydanie zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni od momentu złożenia kompletnego 

wniosku. 

Tryb odwoławczy 

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania (za pośrednictwem 

organu wydającego decyzję) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Szczecinie w terminie 14dni od dnia jej doręczenia. 
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Uwagi 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy 

Bierzwnik dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. 

 

 

 

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) spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - 

transportowej. 

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 obowiązującym Planem Gospodarki 

Odpadami do Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z 

perspektywą na lata 2018-2023, 

2. posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w 

sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w 

art. 16–31 w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki 

sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały 

zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w 

sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki 

odpadami zgodnie art. 33 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (tj. 

Dz. U z 2013 poz.21 ze zm.), 

3. 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. 

Dokumenty do pobrania 
Zał. Nr 1 - Formularz wniosku  

Zał. Nr 2 - Wzór oświadczenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


