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Art. 7 [Zezwolenia na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych]

ust. 1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców 
działalności w zakresie:
1) (uchylony),
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych,
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części
– wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

komentarz
n W odróżnieniu od stanu prawnego obo-

wiązującego do 31 grudnia 2011 r. ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (u.c.p.g.) w brzmieniu wynikającym 
z ustawy nowelizującej nie przewiduje 
konieczności uzyskania zezwolenia na 
odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. Konsekwen-
cją nowego podejścia ustawodawcy do wy-
mogów formalnych związanych z pro-
wadzeniem działalności polegającej na 
odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości było uchylenie 
pkt 1 ust. 1 art. 7 u.c.p.g. Obowiązek ten 
został zastąpiony obowiązkiem uzyska-
nia wpisu do rejestru działalności regu-
lowanej. W myśl przepisu przejściowego 
zawartego w art. 14 ust. 1 ustawy noweli-
zującej „przedsiębiorcy odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, 
którzy w dniu wejścia w życie ustawy po-
siadają zezwolenie na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, mogą wykonywać działalność w zakre-

sie odbierania i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych bez wpisu do rejestru 
działalności regulowanej (…) w okresie 12 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy”. 
Datą, o której mowa w tym przepisie, jest 
31 grudnia 2012 r. Jednocześnie przepisy 
ustawy nowelizującej, jak również u.c.p.g. 
w brzmieniu wynikającym z ustawy no-
welizującej nie rozstrzygają w jakikolwiek 
sposób dalszego losu zezwoleń na odbiera-
nie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości wydanych na podstawie 
dotychczasowych przepisów u.c.p.g.

n W piśmiennictwie prawniczym sformuło-
wana została koncepcja, zgodnie z którą, 
począwszy od 1 stycznia 2013 r., zezwo-
lenia na odbieranie odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości, któ-
rych okres obowiązywania do tej daty 
nie upłynie, stają się bezprzedmiotowe, 
a stwierdzenie wygaśnięcia takich decyzji 
leży w interesie społecznym1. Czy jednak 
rzeczywiście takie zezwolenia stają się 
bezprzedmiotowe z upływem 31 grudnia 
2012 r.?

n W orzecznictwie wskazuje się, że „bez-
przedmiotowość decyzji może być spo-
wodowana zmianą stanu prawnego. Do-
tyczy to jednak tylko takich przypadków, 
gdy znowelizowane przepisy przewidują 
taki skutek”2. Odnosząc powyższą tezę do 
komentowanego przepisu, należy stwier-
dzić, że ustawa nowelizująca nie przewi-
duje wprost skutku wygaśnięcia zezwoleń 
na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z upływem 31 
grudnia 2012 r. W świetle przywołanego 
orzecznictwa nie byłoby zatem dopusz-
czalne uznanie, że zezwolenia te stały się 
bezprzedmiotowe tylko z uwagi na zmia-
nę stanu prawnego.

n Warto podkreślić, że „przepis art. 162 
par. 1 pkt 1 k.p.a. z natury rzeczy doty-
czy takich decyzji, które albo nie zostały 

jeszcze wykonane i na skutek określonych 
zdarzeń faktycznych ich wykonanie stało 
się bezprzedmiotowe, albo decyzji, które 
są w trakcie wykonania lub wykonane 
w części, ale dalsze wykonywanie może 
być uznane za bezprzedmiotowe. Decyzja 
administracyjna wiąże bowiem rebus sic 
stantibus, co powoduje, że kiedyś powsta-
ną nowe przesłanki faktyczne, które czy-
nią poprzednią decyzję nieodpowiadającą 
rzeczywistości, przestaje istnieć stosunek 
prawny w postaci skonkretyzowanej w tej 
decyzji i sama decyzja staje się bezprzed-
miotowa wraz ze zmianą tych okoliczno-
ści, na których uregulowanie była skie-
rowana”3. Mając na uwadze przywołany 
wyrok, należy zatem zastanowić się, czy 
w związku z wejściem w życie ustawy 
nowelizującej powstały nowe przesłanki 
faktyczne, które czynią dotychczasowe 
zezwolenia nieodpowiadającymi rzeczy-
wistości. O ile z zagadnieniem bezprzed-
miotowości będziemy mieli do czynienia 
w odniesieniu do sposobu reglamenta-
cji świadczenia przez przedsiębiorców 
usług odbioru odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (wpis do reje-
stru w miejsce zezwolenia), o tyle należy 
zwrócić uwagę, że zezwolenia na odbiór 
odpadów komunalnych mogły wskazywać 
konkretne miejsca odzysku lub uniesz-
kodliwiania odpadów, do których przed-
siębiorca był zobowiązany i jednocześnie 
uprawniony przewozić odebrane odpady 
komunalne (art. 9 ust. 1a pkt 5 u.c.p.g. 
sprzed wejścia w życie ustawy nowelizu-
jącej). O ile końcowa data obowiązywania 
zezwolenia przypada na dzień po 1 stycz-
nia 2013 r. i jednocześnie określone w ze-
zwoleniu miejsca odzysku lub unieszko-
dliwiania odpadów nie stanowią RIPOK 
(regionalnej instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych) w rozumieniu 
u.c.p.g. w aktualnym brzmieniu, można 

argumentować, iż w takim przypadku 
nie mamy do czynienia z przesłankami 
faktycznymi, które czynią zezwolenie 
bezprzedmiotowym.

n W doktrynie wskazuje się, „(…) że bez-
przedmiotowość można rozpatrywać za-
równo w aspekcie przedmiotowym, jak 
i podmiotowym. W pierwszym przypadku 
decyzja będzie bezprzedmiotowa wtedy, 
gdy przestanie istnieć przedmiot roz-
strzygnięcia, którym są prawa i obowiąz-
ki stron. Natomiast w drugim – wystąpi 
w sytuacji, gdy podmiot, którego decy-
zja dotyczyła, utracił wymagane kwali-
fikacje, lub gdy przestał istnieć”4. Moż-
na zatem argumentować, że przedmiot 
rozstrzygnięcia zezwolenia na odbiera-
nie odpadów komunalnych od właścicie-
li nieruchomości dotyczy także wskaza-
nych w tym zezwoleniu miejsc odzysku 
i unieszkodliwiania i przestaje istnieć 
dopiero wtedy, gdy miejsca odzysku lub 
unieszkodliwiania wskazane w tym ze-
zwoleniu będą jednocześnie stanowiły 
RIPOK. 

n W związku z powyższym uważamy, że 
w stosunku do części zezwoleń na od-
bieranie odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości (brak tożsamości 
instalacji odzysku i unieszkodliwiania 
określonych w zezwoleniu z RIPOK okre-
ślonym w wojewódzkim planie gospo-
darki odpadami) co najmniej dyskusyjna 
jest dopuszczalność stwierdzenia wyga-
śnięcia tych zezwoleń po 1 stycznia 2013 
r. Po pierwsze, zmiana stanu prawnego 
nie uzasadnia stwierdzenia wygaśnięcia, 
o ile nie jest to wyraźnie przewidziane 
w tych przepisach, a ustawa nowelizu-
jąca takiego przepisu nie przewiduje. Po 
drugie zaś, w przypadku zezwoleń, któ-
re wskazują miejsca odzysku lub uniesz-
kodliwiania odpadów, które obecnie nie 
mają statusu RIPOK, nie możemy mówić 

Wpaństwa ręce oddajemy 
trzecią część komentarza 
do ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gmi-

nach (pierwsza część komentarza ukazała 
się 28 listopada 2012 r., zaś druga 19 grud-
nia 2012 r. w dodatku Samorząd i Admini-
stracja). W tej części komentujemy przepisy 
od art. 7 do art. 9m włącznie. Przedmio-
tem naszych rozważań są więc wymagania 
formalne związane z prowadzeniem dzia-
łalności w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi, w tym zasady wpisu do re-
jestru działalności regulowanej oraz prze-
słanki wykreślenia z tego rejestru. Ponadto 
w tej części komentarza odnosimy się do 
warunków udzielania zezwoleń na opróż-

nianie zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych oraz próbujemy 
odpowiedzieć na pytanie o prawne kon-
sekwencje rezygnacji przez ustawodawcę 
z dotychczasowej instytucji zezwolenia na 
odbieranie odpadów komunalnych.
Komentarz obejmuje stan prawny na 
28 stycznia 2013 r. Tym samym uwzględnia 
m.in. zmiany wynikające z wejścia w życie, 
23 stycznia 2013 r. nowej ustawy o odpa-
dach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 21). Komentarz uwzględnia także opu-
blikowane w ostatnich dniach rozporzą-
dzenie ministra środowiska z 11 stycznia 
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 122).

Kolejną, III część komentarza 
opublikujemy w środę 27 lutego 2013 r. 

t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 391
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o braku przedmiotu rozstrzygnięcia. Po-
wyższe wątpliwości dotyczą wyłącznie 
okresu, na jaki wydane zostały poszcze-
gólne zezwolenia.

n Likwidacja zezwoleń może powodować, 
iż przedsiębiorcy, którzy dotychczas mo-
gli przekazywać odpady do wskazanych 
w zezwoleniu miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania, w wielu przypadkach utra-
cą to uprawnienie (tj. w przypadku gdy 
wskazane dotychczas instalacje nie po-
siadają obecnie statusu RIPOK). Powyższe 
zagadnienie będzie tym bardziej proble-
matyczne, jeżeli gmina zdecyduje się na 
podjęcie uchwały, o której mowa w art. 
6c ust. 2 u.c.p.g., i obejmie systemem go-
spodarowania odpadami nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady. 

n W naszej opinii nie można zatem wy-
kluczyć, iż w przypadku stwierdzenia 
wygaśnięcia zezwolenia na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości, którego data obowiązywania 
przypadałaby po 1 stycznia 2013 r. i jed-
nocześnie które wskazywałoby miejsca 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
inne niż RIPOK, mógłby zostać sformu-
łowany zarzut naruszenia konstytucyjnej 
zasady ochrony praw słusznie nabytych, 
a wynikających z wydanego na czas okre-
ślony zezwolenia na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nierucho-
mości5. Kwestię dotyczącą ochrony praw 
nabytych zauważyło także Ministerstwo 
Środowiska, które powołując się na powyż-
szą zasadę konstytucyjną, potwierdziło 
dopuszczalność kierowania zmieszanych 
odpadów komunalnych, odpadów zielo-
nych i pozostałości po sortowaniu odpa-
dów komunalnych przeznaczonych do 
składowania przez przedsiębiorców po-
siadających zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości do instalacji wskazanych w tych 
zezwoleniach, jednak nie dłużej niż do 31 
grudnia 2012 r.6. To ostatnie zastrzeże-
nie zawarte w interpretacji Ministerstwa 
Środowiska wydaje się jednak, w świetle 
zasady ochrony praw nabytych, co naj-
mniej dyskusyjne.

n Komentowany przepis pozostawia wy-
móg uzyskania zezwolenia na prowadze-
nie działalności gospodarczej w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. Wymóg 
ten dotyczy przedsiębiorców. Definicja 
tego terminu została zamieszczona w art. 
4 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, zgodnie z którym „przed-
siębiorcą (…) jest osoba fizyczna, osoba 
prawna i jednostka organizacyjna niebę-
dąca osobą prawną, której odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną – wykonująca 
we własnym imieniu działalność gospo-
darczą. (…) Za przedsiębiorców uznaje się 
także wspólników spółki cywilnej w za-
kresie wykonywanej przez nich działalno-
ści gospodarczej”. Z powyższego wynika, 
że podmioty inne niż przedsiębiorcy nie 
zostały obciążone wymogiem uzyskania 
zezwolenia (np. gminne jednostki orga-
nizacyjne – porównaj uwagi poczynione 
do ust. 5 art. 7 u.c.p.g.).

n Prowadzenie działalności w zakre-
sie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczysto-
ści ciekłych obejmuje także transport 
ścieków. Na prowadzenie działalno-
ści w zakresie transportu nieczysto-
ści ciekłych, niezależnie od zezwolenia 
wymaganego na podstawie przepisów 
u.c.p.g., konieczne jest uzyskanie za-
świadczenia na podstawie art. 33 ust. 1 
w związku z art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o transporcie drogowym7. 

ust. 2. (uchylony)

ust. 3. (pominięty)

ust. 3a. Rada gminy określi, w drodze 
uchwały stanowiącej akt prawa miejsco-
wego, wymagania, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
uwzględniając opis wyposażenia techniczne-
go niezbędnego do realizacji zadań.

komentarz
n Znaczenie powyższej regulacji należy od-

czytywać w kontekście ust. 7 art. 7 u.c.p.g. 
Zgodnie z tym przepisem „minister wła-
ściwy do spraw środowiska (…) określi (…) 
szczegółowy sposób określania wyma-
gań, o których mowa w ust. 3a”. Powyż-
sze upoważnienie ustawowe, co zresztą 
zostało zauważone w doktrynie, nie jest 
sformułowane w sposób najszczęśliwszy8. 
Niemniej jednak w naszej opinii przepisy 
rozporządzenia wydane na podstawie po-
wyższej delegacji należy odczytywać w ten 
sposób, że rada gminy może określić wy-
magania dla przedsiębiorców wykonują-
cych działalność w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych, ale w granicach 
określonych rozporządzeniem ministra 
środowiska z 14 marca 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu określania wyma-
gań, jakie powinien spełniać przedsiębior-
ca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych (Dz.U. z 2012 r., poz. 299). W myśl 
par. 1 rozporządzenia „wymagania, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiega-
jący się o uzyskanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych dotyczące: 
1) opisu wyposażenia technicznego za-

wierającego wymagania odnośnie do:
a) pojazdów asenizacyjnych przeznaczo-

nych do świadczenia usług,
b) bazy transportowej,

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych 
związanych ze świadczonymi usługami,

3) miejsc przekazywania nieczystości cie-
kłych

– określa w sposób precyzyjny, zrozumiały, 
niedyskryminujący, nieograniczający kon-
kurencji oraz nieutrudniający dostępu do 
rynku przedsiębiorców świadczących usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych 
oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia 
i życia ludzi oraz środowiska”. 
n Mając na uwadze powyższe, należy uznać, 

iż przytoczony powyżej przepis rozporzą-
dzenia z 14 marca 2012 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu określania wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w za-
kresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych, 
zawiera zamknięty katalog zagadnień, jakie 
powinny znaleźć się w uchwale podejmo-
wanej przez radę gminy. 

n Oznacza to, że rada gminy może wskazać 
opis wyposażenia technicznego pojaz-
dów asenizacyjnych w zakresie, w jakim 
nie precyzuje tego rozporządzenie mini-
stra infrastruktury z 12 listopada 2002 r. 
w sprawie wymagań dla pojazdów aseni-
zacyjnych (Dz.U. z 2002 r. nr 193, poz. 1617) 
oraz opis wyposażenia bazy transportowej. 
Skoro więc rozporządzenie ministra infra-
struktury z 12 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 
określa listę niezbędnego wyposażenia 
pojazdu asenizacyjnego, to należy uznać, 
iż opis wyposażenia technicznego zawarty 
w uchwale rady gminy powinien np. do-
precyzowywać parametry techniczne tych 
urządzeń. W zakresie opisu wyposażenia 
technicznego bazy transportowej należy 
stwierdzić, iż gmina może określić wyłącz-
nie techniczne aspekty funkcjonowania 
bazy transportowej, to znaczy np. sposób 
zabezpieczenia bazy przed dostępem osób 
nieupoważnionych czy wymóg wyznacze-
nia miejsc parkingowych dla pojazdów ase-
nizacyjnych, może określić wymóg zain-
stalowania urządzeń zabezpieczających 
przed wyciekiem nieczystości ciekłych do 
ziemi, wymóg zapewnienia budynku so-
cjalnego dla pracowników, wymóg zapew-
nienia miejsc konserwacji, naprawy, mycia 
i dezynfekcji pojazdów. Na podstawie po-
wyższego upoważnienia gmina nie może 
ustalić położenia bazy transportowej, bo-
wiem nie wchodzi to w zakres wyposażenia 
technicznego.

n Zabiegi sanitarne i porządkowe związane 
ze świadczonymi usługami wynikają czę-
ściowo z rozporządzenia ministra infra-
struktury z 12 listopada 2002 r. w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. 
Zgodnie z par. 10 tego aktu prawnego „po 
dokonaniu opróżnienia zbiornika w po-
jazdach asenizacyjnych część spustowa 
zbiornika powinna być odkażona, a po za-
kończeniu pracy pojazdy te powinny być 
umyte”. W naszej opinii rada gminy może 
zatem ustanowić inne wymogi sanitarne 
i porządkowe związane ze świadczonymi 
usługami. Mogą one dotyczyć np. stosowa-
nia odzieży i obuwia ochronnego w trakcie 
świadczenia usług opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych (np. wymóg stosowania rękawic 
ochronnych podczas wybierania nieczysto-
ści ciekłych ze zbiornika bezodpływowego 
oraz w trakcie pozbywania się tych nieczy-
stości w stacji zlewnej), środków dezynfe-
kujących, odkażających i czyszczących jakie 
powinny być stosowane przez pracowników 
dla utrzymania odpowiedniego standardu 
sanitarnego i porządkowego stosowanego 
sprzętu (np. uchwała może określić właści-
wości środków dezynfekujących, odkażają-
cych i czyszczących).

n Sposób określenia wymagań w zakresie 
miejsc przekazywania nieczystości ciekłych, 
tj. stacji zlewnych, był przedmiotem roz-
strzygnięcia nadzorczego wojewody pod-
laskiego9. Organ ten stwierdził nieważność 
uchwały Rady Gminy Śniadowo w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien speł-
niać przedsiębiorca ubiegający się o uzy-
skanie zezwolenia na prowadzenie działal-
ności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, w części, w jakiej wskazywała ona 
stację zlewną w Śniadowie jako jedyną, do 
której przedsiębiorca ubiegający się o ze-
zwolenie mógłby przekazywać nieczysto-
ści ciekłe. Wojewoda podlaski stwierdził, 
że „(…) zindywidualizowanie oczyszczalni 
ścieków w sposób istotny narusza przepis 
art. 20 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz art. 6 ustawy z 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (…), 
zgodnie z którym podejmowanie, wykony-
wanie i zakończenie działalności gospo-
darczej jest wolne dla każdego na równych 
prawach. Wolność działalności gospodar-
czej obejmuje zarówno wolność wyboru 
rodzaju działalności gospodarczej, jak też 
wolność decydowania o sposobie wykona-
nia wybranej sfery tej działalności. Zatem 
przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie 
na opróżnianie zbiorników bezodpływo-
wych może wybrać dowolną stację zlewną 
na oczyszczalni ścieków gotową do odbioru 
nieczystości ciekłych (…). W uzupełnieniu 
należy zauważyć, że określenie stacji zlew-
nych w konkretnej oczyszczalni ścieków 
powinno nastąpić w treści zezwolenia (…)” 
(uzasadnienie rozstrzygnięcia nadzorcze-
go wojewody podlaskiego). W naszej opinii 
pogląd zaprezentowany przez wojewodę 
podlaskiego jest trafny. W uzupełnieniu 
argumentacji prezentowanej w uzasadnie-
niu rozstrzygnięcia należy także wskazać 
na treść art. 8 ust. 2a i art. 9 ust. 1a u.c.p.g. 
Zgodnie z art. 8 ust. 2a u.c.p.g. „przedsię-
biorca ubiegający się wyłącznie o zezwole-
nie na opróżnianie zbiorników bezodpły-
wowych i transport nieczystości ciekłych 
powinien udokumentować gotowość ich 
odbioru przez stację zlewną”. Przepis ten 
nie wskazuje kryteriów wyboru stacji zlew-
nej. Należy więc stwierdzić, iż wybór stacji 
zlewnej pozostaje w gestii przedsiębiorcy. 
Organ wydający zezwolenie, określając, sto-
sownie do art. 9 ust. 1a u.c.p.g., stacje zlew-
ne, może wskazać jedynie tę lub te stacje 
zlewne, które zostały przedstawione przez 
podmiot ubiegający się o udzielenie zezwo-
lenia we wniosku o wydanie zezwolenia. 

n W związku z powyższym należy stwier-
dzić, iż uchwała rady gminy nie jest aktem, 
który mógłby określać konkretne miejsca 
przekazywania nieczystości ciekłych, jest 
to bowiem domeną zezwoleń. Uchwała rady 
gminy może natomiast określać wymaga-
nia, jakie powinna spełniać stacja zlewna, 
aby możliwe było kierowanie tam nieczy-
stości ciekłych. Mogą to być wymagania 
dotyczące posiadania stosownych decyzji 
administracyjnych, np. pozwolenia wod-
noprawnego na wprowadzanie ścieków 
do wód lub do ziemi. Należy stwierdzić, iż 
możliwe jest, powołując się na zapewnie-
nie należytej ochrony zdrowia i życia lu-

dzi oraz środowiska, wprowadzenie przez 
radę gminy ograniczenia odległości, w ja-
kiej powinna znajdować się stacja zlewna, 
z której korzysta przedsiębiorca, jednak 
z uwzględnieniem zapewnienia niedyskry-
minacji, nieograniczania konkurencji oraz 
nieutrudniania dostępu do rynku.

n Na marginesie należy podkreślić, że wska-
zana powyżej norma ogólna zawarta w par. 
1 in fine rozporządzenia dotycząca tech-
niki uchwałodawczej w istocie rzeczy je-
dynie systematyzuje wymagania prawne 
wynikające z powszechnie obowiązujących 
przepisów, nie ustanawia zaś wymagań 
nowych (por. par. 143 rozporządzenia pre-
zesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” 
(Dz.U. z 2002 r. nr 100, poz. 908).

ust. 4. (uchylony)

ust. 5. Gminne jednostki organizacyjne 
prowadzące na obszarze własnej gminy 
działalność, o której mowa w ust. 1, na 
zasadach określonych w ustawie nie mają 
obowiązku uzyskania zezwoleń, o których 
mowa w ust. 1, ale muszą spełniać warunki 
wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.

komentarz
n Gminne jednostki organizacyjne, to jest 

zakłady budżetowe prowadzące działalność 
w zakresie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczystości cie-
kłych, zostały zwolnione z obowiązku uzy-
skania zezwolenia. Obowiązek spełnienia 
warunków wymaganych do prowadzenia 
działalności oznacza spełnienie wymogów 
określonych w uchwale rady gminy podję-
tej w trybie art. 7 ust. 3a u.c.p.g.

ust. 6. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, 
udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta właściwy ze względu na 
miejsce świadczenia usług.

komentarz
n Komentowany przepis skłania do poczy-

nienia kilku uwag dotyczących charakte-
ru prawnego zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych. 

n Zezwolenie stanowi decyzję administra-
cyjną wydawaną w trybie przepisów k.p.a. 
z uwzględnieniem przepisów u.c.p.g.

n Odrębnym zagadnieniem jest kwestia, czy 
zezwolenie jest decyzją uznaniową, to zna-
czy czy po spełnieniu warunków ubiega-
nia się o zezwolenie organ administracji 
publicznej może odmówić jego wydania, 
czy też jest decyzją związaną, tzn. czy po 
spełnieniu warunków ubiegania się o ze-
zwolenie organ administracji publicznej 
nie może odmówić jego wydania. Dla prze-
sądzenia tej kwestii pomocne mogą być 
przepisy art. 9 ust. 1c, w tym pkt 2 u.c.p.g. 
Zgodnie z nim odmowa wydania zezwole-
nia może być dokonana jedynie w enume-
ratywnie wymienionych przypadkach (art. 
9 ust. 1c pkt 1–4 u.c.p.g.), to znaczy w przy-
padku gdy zamierzony sposób gospodaro-
wania nieczystościami ciekłymi: 
a) jest niezgodny z wymaganiami ustawy 

i przepisami odrębnymi, 
b) mógłby powodować zagrożenie dla życia 

lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 
c) przedsiębiorca ma zaległości podatko-

we lub zaległości w płaceniu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

n Przesłanki odmowy wydania określone pod 
lit. a i c mają charakter obiektywny i sto-
sunkowo łatwo jest stwierdzić, czy dla da-
nego podmiotu powyższe przesłanki zostają 
spełnione, czy nie. 

n Nieco inaczej przedstawia się przesłanka 
gospodarowania nieczystościami ciekłymi 
w sposób, który mógłby powodować zagro-
żenie dla życia lub dla zdrowia ludzi lub dla 
środowiska. Punktem wyjścia do analizy tej 
przesłanki powinna być konstatacja, iż to 
przepisy prawa powszechnie obowiązujące-
go powinny zapewniać, że gospodarowanie 
nieczystościami ciekłymi nie będzie powo-
dowało zagrożenia dla życia lub dla zdrowia 
ludzi lub środowiska. Pomimo tego usta-
wodawca zdecydował się wprowadzić taką 
przesłankę uzasadniającą odmowę wyda-
nia zezwolenia. Oznacza to, że chodzi tutaj 
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o sytuacje, w których pomimo spełniania 
wymogów zawartych w przepisach prawa 
może dojść do zagrożenia dla zdrowia lub 
życia ludzi lub dla środowiska. W związku 
z powyższym należy stwierdzić, iż przepis 
ten będzie miał zastosowanie w wyjątko-
wych przypadkach. 

n W konsekwencji uważamy, że zezwolenie 
stanowi administracyjną decyzję o charak-
terze związanym. 

n Właściwość miejscowa organu uprawnione-
go do wydania zezwolenia na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych determinowana jest, 
zgodnie z analizowanym przepisem, miej-
scem świadczenia usług. W omawianym 
przypadku mamy do czynienia z dwoma 
usługami, tj. usługą opróżnienia zbiorni-
ka oraz usługą transportu nieczystości. 
W przypadku gdy transport nieczystości 
ciekłych ma miejsce również na terenie 
innej gminy niż usługa opróżnienia zbior-
nika, może powstać wątpliwość, który or-
gan jest właściwy do wydania zezwolenia. 
W naszej ocenie decydujące znaczenie ma 
usługa opróżnienia zbiornika, nie trans-
portu nieczystości. Pośrednim potwier-
dzeniem takiego stanowiska są przepisy 
ustawy o transporcie drogowym (por. ko-
mentarz do art. 6 ust. 1 u.c.p.g.). Zgodnie 
z art. 33 ust. 4 ustawy o transporcie dro-
gowym „zaświadczenie na krajowy nie-
zarobkowy przewóz drogowy uprawnia do 
wykonywania przewozów wyłącznie na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

ust. 6a. Do zezwoleń na prowadzenie przez 
przedsiębiorców działalności w zakresie, 
o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się prze-
pisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2010 r. nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

komentarz
n Komentowany przepis wyklucza możliwość 

uzyskania zezwolenia w sposób dorozu-
miany, to jest przez przyjęcie fikcji praw-
nej, iż podmiot ubiegający się o zezwole-
nie uzyskuje je zgodnie ze złożonym przez 
siebie wnioskiem w przypadku gdy wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta nie rozpa-
trzy wniosku w terminie10. Warto podkre-
ślić, iż nierozpatrzenie wniosku w terminie 
dotyczy tylko takiej sytuacji, w której organ 
wydający zezwolenie naruszył art. 35 i nast. 
k.p.a. Jeżeli zatem dojdzie do naruszenia 
wyżej wymienionych przepisów, to znaczy 
wniosek o wydanie zezwolenia nie zosta-
nie rozpatrzony w terminie, wnioskodaw-
cy przysługuje, stosownie do art. 37 par. 1 
k.p.a. zażalenie do organu wyższego stopnia 
na przewlekłe prowadzenie postępowania, 
a następnie skarga do sądu administracyj-
nego na podstawie art. 3 par. 2 pkt 8 ustawy 
z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi (t.j. 
Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.).

ust. 6b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
prowadzi w formie elektronicznej ewidencję 
udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których 
mowa w ust. 1.

komentarz
n Komentowany przepis należy odczyty-

wać w kontekście ustawy z 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm. – da-
lej ustawa o.o.ś.) oraz ustawy z 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm. 
dalej ustawa b.i.p.). Innymi słowy konieczna 
jest analiza, czy decyzje udzielające i cofa-
jące zezwolenia mogą stanowić informa-
cję o środowisku lub informację publiczną.

n W myśl art. 8 ustawy o.o.ś. „organy admi-
nistracji są obowiązane do udostępnienia 
każdemu informacji o środowisku i jego 
ochronie znajdujących się w ich posiada-
niu lub które są dla nich przeznaczone”. 
Zgodnie zaś z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o.o.ś. 
„udostępnieniu (…) podlegają informacje 
dotyczące: (…) środków, takich jak: środki 
administracyjne (…) dotyczące środowiska 
i gospodarki wodnej”. Środkiem admini-
stracyjnym jest niewątpliwie decyzja admi-
nistracyjna, a zezwolenie na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych stanowi decyzję od-

noszącą się zarówno do ochrony środowi-
ska, jak i gospodarki wodnej. Dlatego należy 
uznać, iż zezwolenia te stanowią informa-
cję o środowisku podlegającą udostępnieniu 
w trybie określonym ustawą o.o.ś. 

n Jednocześnie z art. 21 ust. 2 ustawy o.o-
.ś. nie wynika obowiązek zamieszczania 
danych o zezwoleniach na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych w ogólnodostępnej 
bazie danych11. 

n Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy 
b.i.p. „udostępnieniu podlega informacja 
publiczna, w szczególności o: (…) danych 
publicznych, w tym: treść i postać doku-
mentów urzędowych, w szczególności: treść 
aktów administracyjnych i innych rozstrzy-
gnięć (…)”. Z powyższego przepisu wynika, 
że akta postępowania administracyjne-
go dotyczącego zezwoleń oraz treść tych 
zezwoleń stanowią informację publiczną 
i podlegają co do zasady udostępnieniu. 
Z art. 8 ust. 3 ustawy b.i.p. wynika, że takie 
informacje nie są obowiązkowo publiko-
wane w Biuletynie Informacji Publicznej, 
a mogą być udostępniane na wniosek (art. 
10 ust. 1 ustawy b.i.p.).

n Warto jednak podkreślić, iż zgodnie z art. 
37 ust. 2 pkt 2 ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej również w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej (CEIDG) udostępnia się m.in. 
informacje o uzyskaniu, cofnięciu, utra-
cie i wygaśnięciu uprawnień wynikających 
z zezwolenia lub licencji. Co istotne, infor-
macje udostępniane przez CEIDG są jawne 
i każdy ma prawo dostępu do tych danych 
(art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej). Dodatkowo dane okre-
ślone m.in. w art. 37 ust. 2 ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej (to jest 
także dane o zezwoleniach) udostępniane 
są na stronie internetowej CEIDG.

n Mając na uwadze powyższe regulacje, 
można uznać, że elektroniczna ewiden-
cja udzielonych zezwoleń prowadzona na 
podstawie komentowanego przepisu nie 
musi być publikowana w Biuletynie Infor-
macji Publicznej, a wystarczające będzie 
udostępnianie danych w niej zawartych 
na wniosek zainteresowanego. Nie mniej 
jednak dopuszczalne jest opublikowanie tej 
ewidencji na stronie internetowej urzędu 
gminy (miasta).

ust. 7. Minister właściwy do spraw 
środowiska, kierując się potrzebą zapew-
nienia maksymalnego bezpieczeństwa dla 
środowiska i mieszkańców oraz dążąc do 
ujednolicenia kryteriów wydawania zezwo-
leń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowy 
sposób określania wymagań, o których mowa 
w ust. 3a.

komentarz
n Szczegółowy sposób określania wyma-

gań, jakie powinien spełniać przedsię-
biorca ubiegający się o zezwolenie na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych, został 
określony w przywoływanym powyżej 
rozporządzeniu ministra środowiska z 14 
marca 2012 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu określenia wymagań, jakie po-
winien spełniać przedsiębiorca ubiegają-
cy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 299). 

Art. 8 [Wniosek o wydanie 
zezwolenia na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych]

ust. 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powi-
nien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 
zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 
ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego 
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działal-
ności;
3) określenie środków technicznych, jakimi 
dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 
prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych 
lub przewidzianych do stosowania przy 
świadczeniu usług w zakresie działalności 
objętej wnioskiem;

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony 
środowiska i ochrony sanitarnej planowane 
po zakończeniu działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności 
objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu 
jej prowadzenia.

komentarz
n Powyższy przepis określa dane, jakie po-

winny znaleźć się w treści wniosku o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

n Wniosek powinien zostać przede wszyst-
kim opatrzony danymi identyfikującymi 
podmiot ubiegający się o udzielenie ze-
zwolenia dotyczącymi formy i miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
danych teleadresowych oraz podatkowych 
(pkt 1). Wskazanie przedmiotu działalno-
ści służy określeniu, o jakie zezwolenie 
ubiega się dany podmiot, a obszar dzia-
łalności przesądza o właściwości organu 
dla wydania zezwolenia (uwagi dotyczące 
obszaru działalności – por. komentarz 
do art. 7 ust. 6 u.c.p.g.). Określenie środ-
ków technicznych, jakimi dysponuje ubie-
gający się o zezwolenie (pkt 3), powinno 
spełniać wymogi określone w uchwale 
rady gminy podjętej w trybie art. 7 ust. 
3a u.c.p.g., to znaczy powinno zawierać 
wykaz wyposażenia technicznego pojaz-
dów asenizacyjnych oraz bazy transpor-
towej. Rozwinięciem określenia środków 
technicznych stosowanych przez ubie-
gającego się o zezwolenie powinno być 
przedstawienie informacji o technolo-
giach stosowanych lub przewidzianych 
do stosowania przy świadczeniu usług 
(pkt 4), np. przedstawienie sposobu dzia-
łania istotnych dla świadczenia usług me-
chanizmów zamontowanych w pojeździe 
asenizacyjnym. Określenie zabiegów sa-
nitarnych i z zakresu ochrony środowiska 
planowane po zakończeniu działalno-
ści powinno spełniać wymogi określone 
w uchwale rady gminy podjętej w trybie 
art. 7 ust. 3a u.c.p.g.12.

n Określając termin podjęcia działalności 
objętej wnioskiem, należy wskazać kon-
kretny dzień (np. 1 grudnia). Zamierzony 
czas prowadzenia działalności nie może 
być dłuższy niż 10 lat (por. art. 9 ust. 1b 
u.c.p.g.), który to okres powinien być liczo-
ny od określonej we wniosku, a następnie 
w zezwoleniu, daty rozpoczęcia działalno-
ści. Jeżeli zaś zezwolenie zostanie wydane 
po tej dacie, od daty wydania zezwolenia. 
Dopuszczalne jest wskazanie okresu krót-
szego niż 10 lat. Organ wydając zezwolenie 
jest związany okresem działalności wska-
zanym we wniosku.

ust. 1a. Do wniosku przedsiębiorca jest 
obowiązany dołączyć zaświadczenie albo 
oświadczenie o braku zaległości podatko-
wych i zaległości w płaceniu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
ust. 1b. Oświadczenie, o którym mowa 
w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Składający oświadczenie jest obowią-
zany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadcze-
nia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 
o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.

komentarz
n Komentowane przepisy wymagają od 

podmiotu ubiegającego się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych jednego z dwóch rodzajów doku-
mentów: 
a) urzędowego zaświadczenia o braku za-

ległości podatkowych, albo 
b) oświadczenia wnioskodawcy o braku 

zaległości podatkowych i w płaceniu 
składek na ubezpieczenia społeczne.

n Zaświadczenie o braku zaległości podat-
kowych wydawane jest w trybie art. 306e 
par. 1 Ordynacji podatkowej, zaś zaświad-
czenie o braku zaległości w płaceniu skła-
dek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo-
łeczne wydawane jest zgodnie z przepisami 
k.p.a. dotyczącymi zaświadczeń (art. 217 
i nast. k.p.a.) z uwzględnieniem art. 83b 
ust. 1–2 ustawy z 13 października 1998 roku 

o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. 
Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

n Oświadczenie wnioskodawcy o braku za-
ległości podatkowych i w płaceniu skła-
dek na ubezpieczenia społeczne składane 
jest pod rygorem odpowiedzialności karnej 
(ust. 1b). Oznacza to odesłanie do art. 233 
par. 1 w związku z par. 6 kodeksu karnego. 
Odpowiedzialność karna wynikająca z art. 
233 par. 1 kodeksu karnego penalizuje czyn 
polegający na złożeniu fałszywych zeznań 
mających służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu pro-
wadzonym na podstawie ustawy. Natomiast 
w myśl art. 233 par. 6 kodeksu karnego po-
wyższy przepis stosuje się odpowiednio do 
osoby, która składa fałszywe oświadczenie, 
jeżeli przepis ustawy przewiduje możli-
wość odebrania oświadczenia pod rygorem 
odpowiedzialności karnej. Spełnienie tej 
ostatniej przesłanki zapewnia ust. 1b ko-
mentowanego przepisu. W doktrynie prawa 
karnego podkreśla się, że „przestępstwo 
z art. 233 par. 1, 4 i 6 k.k. jest przestępstwem 
umyślnym, popełnionym, gdy sprawca miał 
zamiar zeznania nieprawdy lub zatajenia 
prawdy. Zamiar ten zachodzi zarówno wte-
dy, gdy sprawca ma pełną świadomość, iż 
składa fałszywe zeznania lub zataja to, co 
mu jest wiadomo (zamiar bezpośredni), jak 
i wtedy, gdy z możliwością taką się liczy 
i godzi się na złożenie fałszywego zezna-
nia lub zatajenie tego, co mu jest wiadome 
(zamiar ewentualny)”13. 

n Oświadczenie wnioskodawcy o braku za-
ległości podatkowych i w płaceniu składek 
na ubezpieczenia społeczne powinno zostać 
złożone zgodnie z zasadami reprezentacji. 
W kontekście powyższej regulacji pojawia 
się wątpliwość, czy oświadczenie, o którym 
mowa w ust. 1a, może być złożone przez 
pełnomocnika podmiotu ubiegającego się 
o zezwolenie.

n Punktem wyjścia dla analizy tego zagad-
nienia jest treść art. 32 k.p.a. Zgodnie z tym 
przepisem „strona może działać przez 
pełnomocnika, chyba że charakter czyn-
ności wymaga jej osobistego działania”. 
W piśmiennictwie wskazuje się, że „(…) są 
pewne czynności, które niejako „z natu-
ry rzeczy” będzie mogła podejmować je-
dynie strona. Chodzi tu m.in. o poddanie 
się przesłuchaniu stron na mocy art. 86 
k.p.a., czy też stawienie się w przypadku 
konieczności ustalenia przez organ tożsa-
mości osoby, jej stanu fizycznego lub kwa-
lifikacji intelektualnych (E. Iserzon (w:) E. 
Iserzon, J. Starościak, „Kodeks...,” s. 111)”14. 
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, 
warto podkreślić, iż oświadczenie, o któ-
rym mowa w ust. 1a, jest oświadczeniem 
wiedzy, nie zaś oświadczeniem woli i obej-
muje wiedzę co do okoliczności związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Oświadczenie to składane jest pod rygo-
rem odpowiedzialności karnej. Udzielenie 
pełnomocnictwa procesowego upoważnia 
pełnomocnika do podejmowania w imieniu 
mandanta czynności prawnych i faktycz-
nych związanych z prowadzeniem spra-
wy, z natury rzeczy jednak nie przenosi na 
niego posiadanej przez mandanta wiedzy 
co do okoliczności związanych z prowa-
dzeniem przedsiębiorstwa. Innymi słowy, 
w przypadku złożenia oświadczenia przez 
pełnomocnika nie będzie to oświadczenie 
wiedzy wnioskodawcy, a jedynie oświadcze-
nie wiedzy osoby trzeciej, której udzielono 
pełnomocnictwa do reprezentowania wnio-
skodawcy. Z powyższych względów uważa-
my, że oświadczenie wnioskodawcy o braku 
zaległości podatkowych oraz braku zaległo-
ści w płaceniu składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne nie może zostać 
podpisanie w imieniu wnioskodawcy przez 
pełnomocnika. Warto jednak wskazać, iż 
w literaturze dotyczącej art. 233 kodeksu 
karnego dopuszcza się, choć bez bardziej 
szczegółowej analizy tego zagadnienia, 
możliwość odpowiedzialności karnej na 
podstawie art. 233 par. 6 kodeksu karnego 
pełnomocnika za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia.

n Powyższe wątpliwości nie dotyczą moż-
liwości złożenia oświadczenia przez pro-
kurenta lub prokurentów wnioskodawcy. 
Prokura jest co prawda rodzajem pełno-
mocnictwa ale obejmuje ono, z mocy art. 
1091 par. 1 kodeksu cywilnego, umocowanie 
do czynności sądowych i pozasądowych, 
jakie są związane z prowadzeniem przed-
siębiorstwa. Zatem prokurent, jako osoba 
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powołana do prowadzenia przedsiębior-
stwa, jest nie tylko pełnomocnikiem spółki 
ale przede wszystkim prowadzi jej sprawy, 
a tym samym posiada wiedzę umożliwiają-
cą złożenie oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 1a.

ust. 2. (uchylony)

ust. 2a. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącz-
nie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych powinien udokumentować gotowość 
ich odbioru przez stację zlewną.

 komentarz
 n Zagadnieniem związanym z wykładnią 
niniejszej regulacji jest ocena, jakie do-
kumenty mogą stanowić udokumento-
wanie gotowości odbioru nieczystości 
ciekłych przez określoną stację zlewną. 
Z całą pewnością powyższe warunki speł-
ni bezwarunkowa umowa zawarta po-
między podmiotem prowadzącym stację 
zlewną a podmiotem ubiegającym się 
o zezwolenie. W naszej opinii dopusz-
czalne będzie także przedłożenie wa-
runkowej umowy z prowadzącym stację 
zlewną, w której warunkiem zawiesza-
jącym będzie uzyskanie zezwolenia lub 
umowy przedwstępnej zobowiązującej 
prowadzącego stację zlewną do zawarcia 
umowy na przyjmowanie nieczystości 
ciekłych. W związku z tym, że komen-
towany przepis nie precyzuje dokładnie, 
w jakiej formie powinno nastąpić udoku-
mentowanie gotowości odbioru przyjmo-
wania nieczystości ciekłych przez stację 
zlewną, należy stwierdzić, iż dopuszczal-
ne jest także złożenie przez prowadzą-
cego stację zlewną oświadczenia o go-
towości odbioru ścieków od podmiotu 
ubiegającego się o zezwolenie.
 n W kontekście komentowanego prze-
pisu warto podkreślić, że w przypad-
ku gdy stacja zlewna jest prowadzona 
przez gminną jednostkę organizacyjną 
lub przez podmiot z udziałem gminy lub 
gmin, które są jednocześnie konkuren-
tami przedsiębiorcy ubiegającego się 
o zezwolenie, odmowa potwierdzenia 
gotowości przyjmowania nieczystości 
ciekłych od tego przedsiębiorcy może 
być analizowana w kontekście przepi-
sów o ochronie konkurencji15.
 n W związku z tym, iż komentowany przepis 
nie wskazuje kryteriów określających, któ-
ra stacja zlewna powinna zostać wskazana 
przez podmiot ubiegający się o zezwole-
nie, należy stwierdzić, iż istnieje w tym 
zakresie szeroka swoboda z zastrzeżeniem 
ewentualnych ograniczeń wynikających 
z uchwały rady gminy powziętej zgodnie 
z art. 7 ust. 3a u.c.p.g. (por. komentarz do 
art. 7 ust. 3a u.c.p.g.).
 n Przepisy u.c.p.g. przewidują wymóg 
udokumentowania gotowości odbio-
ru nieczystości ciekłych przez stację. 
Gotowość do odbierania nieczystości 
ciekłych nie została powiązana w tym 
przypadku z okresem, przez jaki za-
mierza prowadzić działalność podmiot 
ubiegający się o wydanie zezwolenia. 
Należy zatem uznać, iż na etapie skła-
dania wniosku nie jest konieczne wyka-
zywanie, że dana stacja zlewna będzie 
odbierała nieczystości ciekłe przez cały 
okres obowiązywania zezwolenia, wy-
starczy zapewnienie o gotowości przyj-
mowania nieczystości ciekłych. Nie po-
winna mieć zatem wpływu na okres, 
na jaki wydane zostanie zezwolenie, 
okoliczność przedłożenia wraz z wnio-
skiem o wydanie zezwolenia umowy 
z operatorem stacji zlewnej zawartej 
na czas nieokreślony lub na czas okre-
ślony, ale krótszy niż okres obowiązy-
wania zezwolenia. Ryzyko związane 
z obowiązkiem zapewnienia transportu 
nieczystości ciekłych do wyznaczonych 
w zezwoleniu stacji zlewnych obcią-
ża przedsiębiorcę na etapie wykony-
wania działalności. Uchybienie temu 
obowiązkowi może skutkować cofnię-
ciem zezwolenia na podstawie art. 9 
ust. 2 u.c.p.g.

ust. 2b. (uchylony)

ust. 3. (uchylony)

ust. 4. (uchylony)

ust. 5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
udostępnia w formie elektronicznej na stro-
nach internetowych urzędu gminy lub miasta 
wzór wniosku o udzielenie zezwolenia.

 komentarz
 n Komentowany przepis zobowiązuje wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta do publi-
kacji wzoru wniosku o udzielenie zezwole-
nia. Przepis ten ma na celu ujednolicenie 
na terenie gminy formy wniosków o udzie-
lenie zezwoleń oraz ułatwienie podmiotom 
ubiegającym się o ich wydanie wypełnie-
nie wymogów formalnoprawnych związa-
nych z uzyskaniem zezwolenia. Wniosek 
powinien uwzględniać wyłącznie elementy 
wskazane w ust. 1 komentowanego artyku-
łu oraz wymogi wskazane w uchwale rady 
gminy podjętej w trybie art. 7 ust. 3a u.c.p.g.

 Art. 8a [Weryfikacja spełniania 
przez przedsiębiorcę warunków 
prowadzenia działalności]

ust. 1. Przed podjęciem decyzji w sprawie 
wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta może:
1) wezwać przedsiębiorcę do uzupełnie-
nia, w wyznaczonym terminie, jednak nie 
krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji 
poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia 
warunki określone przepisami prawa, wyma-
gane do wykonywania działalności objętej 
zezwoleniem;
2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów 
podanych we wniosku o udzielenie zezwole-
nia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca 
spełnia warunki wykonywania działalności 
objętej zezwoleniem.

 komentarz
 n Komentowany przepis upoważnia organ 
wydający zezwolenie na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczysto-
ści ciekłych do dokonania weryfikacji, czy 
przedsiębiorca ubiegający się o wydanie 
zezwolenia spełnia wymagania niezbędne 
do jego wydania, przy czym weryfikacja 
powinna być ograniczona do wymogów 
określonych przepisami prawa powszech-
nie obowiązującego, w tym uchwałą rady 
gminy podejmowanej stosownie do art. 7 
ust. 3a u.c.p.g. 
 n Przede wszystkim organ prowadzący po-
stępowanie w sprawie wydania zezwole-
nia może wezwać przedsiębiorcę do uzu-
pełnienia dokumentacji. Chodzi w tym 
przypadku o realizację zasady prawdy 
obiektywnej określonej w art. 7 i 77 par. 
1 k.p.a., to jest do podjęcia przez organ 
wszelkich czynności niezbędnych do do-
kładnego wyjaśnienia stanu faktycznego 
oraz do załatwienia spraw, które mają 
umożliwić podjęcie prawidłowego roz-
strzygnięcia.
 n Za dokumentację poświadczającą spełnie-
nie warunków określonych prawem nale-
ży uznać m.in. dokument potwierdzający 
gotowość stacji zlewnej do przyjmowania 
nieczystości ciekłych, wszelkie dokumen-
ty zawierające dane techniczne urządzeń 
wykorzystywanych w toku świadczenia 
usług (np. specyfikacje techniczne pojaz-
dów asenizacyjnych), dokumenty opisujące 
zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze 
świadczonymi usługami, wymagane pra-
wem decyzje administracyjne, zgłoszenia 
i zaświadczenia (np. zaświadczenie wyda-
wane w trybie art. 33 ust. 1 ustawy o trans-
porcie drogowym) itp.
 n Kontrolne sprawdzenie faktów podanych 
we wniosku o udzielenie zezwolenia sta-
nowi również uszczegółowienie upraw-
nień organu wynikających z art. 7 i 77 par. 1 
k.p.a. (porównaj powyżej). Organ jest za-
tem uprawniony do sprawdzenia faktów 
podanych we wniosku, np. poprzez zarzą-
dzenie przeprowadzenia oględzin (art. 85 
par. 1 k.p.a.).

ust. 2: Przedsiębiorca jest zobowiązany 
niezwłocznie zgłaszać wójtowi, burmistrzowi 
lub prezydentowi miasta wszelkie zmiany 
danych określonych w zezwoleniu.

 komentarz
 n Przedsiębiorca jest zobowiązany do aktuali-
zacji wszelkich danych określonych w ze-
zwoleniu. W naszej opinii należy uznać, iż 
pojęcie dane odnosi się jedynie do treści 
zezwolenia określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 
u.c.p.g. (to jest określenia imienia i nazwi-
ska lub nazwy oraz adresu zamieszkania 
lub siedziby przedsiębiorcy). Zmiana tych 
danych nie powoduje konieczności wystę-
powania o zmianę zezwolenia w trybie art. 
155 k.p.a. 
 n Pozostałe elementy zezwolenia nie stano-
wią danych, ale warunki zezwolenia, to jest 
jego treść merytoryczną. Zmiana warun-
ków zezwolenia wymaga wszczęcia postę-
powania w sprawie jego zmiany w trybie 
art. 155 k.p.a.
 n Ustawodawca określił termin na dokonanie 
zgłoszenia zmiany danych, używając sfor-
mułowania „niezwłocznie”. W orzecznic-
twie wskazuje się, że powyższe pojęcie „(…) 
oznacza termin, który powinien nastąpić 
w jak najkrótszym czasie, bez nieuzasad-
nionej zwłoki, przy czym pojęcie to wymaga 
wykładni na użytek każdego indywidual-
nego przypadku”16. 

ust. 3. Odmowa wydania zezwolenia, jego 
zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje 
w drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta.

 komentarz
 n Powyższy przepis podkreśla charakter 
prawny rozstrzygnięć w sprawie wydania, 
zmiany i cofnięcia zezwolenia. Powinny 
one być dokonywane w formie decyzji ad-
ministracyjnej. Przepis ten jest w zasadzie 
zbędny, gdyż regulacja co do formy roz-
strzygnięcia w zakresie odmowy wydania 
zezwolenia jego zmiany lub cofnięcia wy-
nika z art. 104 k.p.a. 
 n Konsekwencją tego, iż odmowa wydania 
zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie nastę-
pują w trybie decyzji administracyjnej, jest 
konieczność stosowania w tych sprawach 
przepisów k.p.a. Z punktu widzenia stron 
postępowania istotna będzie możliwość od-
wołania się od wyżej wymienionych decyzji 
w zwykłym trybie (art. 127 par. 1 k.p.a.). Po 
uzyskaniu przez te decyzje waloru osta-
teczności, ich wzruszenie będzie możli-
we tylko w trybie nadzwyczajnym (art. 145 
par. 1 i art. 156 par. 1 k.p.a.). 

 Art. 8 b. (uchylony)

 Art. 9 [Treść zezwolenia, odmowa 
wydania i cofnięcie zezwolenia]

ust. 1. Zezwolenie powinno określać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 
zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;
2) przedmiot i obszar działalności objętej 
zezwoleniem;
3) termin podjęcia działalności;
4) wymagania w zakresie jakości usług obję-
tych zezwoleniem;
5) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony 
środowiska i ochrony sanitarnej wymagane 
po zakończeniu działalności objętej zezwo-
leniem;
6) inne wymagania szczególne wynikające 
z odrębnych przepisów, w tym wymagania 
dotyczące standardu sanitarnego wykonywa-
nia usług, ochrony środowiska i obowiązku 
prowadzenia odpowiedniej dokumentacji 
działalności objętej zezwoleniem.

 komentarz
 n W odniesieniu do przedmiotu działalności 
zezwolenie powinno wskazywać, jakiego 
typu działalności gospodarczej ono doty-
czy, np. prowadzenia działalności gospo-
darczej w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych (pkt 2 in principio). Komentowany 
przepis nie wymaga, aby określenie rodza-
ju działalności nastąpiło z zastosowaniem 
Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przepisy 
u.c.p.g. nie przewidują możliwości uzyska-
nia zezwolenia wyłącznie na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych albo wyłącz-
nie na transport nieczystości ciekłych.
 n Uwagi dotyczące obszaru działalności obję-
tej zezwoleniem – por. komentarz do art. 7 
ust. 6 u.c.p.g., natomiast w zakresie termi-
nu podjęcia działalności – por. komentarz 
do art. 8 ust. u.c.p.g.

 n Wymagania określane w treści zezwole-
nia powinny wynikać wyłącznie z przepi-
sów powszechnie obowiązujących, w tym 
uchwały rady gminy podejmowanej sto-
sownie do art. 7 ust. 3a u.c.p.g. oraz regula-
minu utrzymania porządku i czystości na 
terenie gminy. Prowadzenie odpowiedniej 
dokumentacji działalności objętej zezwo-
leniem obejmuje, naszym zdaniem, obo-
wiązki sprawozdawcze określone w art. 
9o u.c.p.g. 

ust. 1a. (uchylony).

ust. 1a. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych powinno określać również stacje 
zlewne.

 komentarz
 n Komentowany przepis wskazuje, iż treść 
zezwolenia powinna określać stacje zlewne, 
przy czym należy uznać, iż chodzi w tym 
przypadku o imienne wskazanie konkret-
nej stacji zlewnej17.
 n Wątpliwości co do dopuszczalnej treści ze-
zwolenia może budzić użycie przez usta-
wodawcę liczby mnogiej (stacje zlewne). 
Nie oznacza to, w naszej opinii, obowiązku 
wskazania co najmniej dwóch stacji zlew-
nych18, a dopuszczalne jest wskazanie także 
jednej stacji zlewnej. 
 n Należy także podkreślić, iż komentowany 
przepis nie uprawnia organu wydającego 
zezwolenie do wskazania dowolnej stacji 
zlewnej. Z art. 8 ust. 2a u.c.p.g. wynika, że 
to przedsiębiorca wskazuje stację zlewną 
lub stacje zlewne, do których zamierza 
kierować nieczystości ciekłe. Organ ad-
ministracji publicznej jest, w naszej oce-
nie, związany wskazaniem przedsiębiorcy 
(por. komentarz do art. 7 ust. 3a u.c.p.g.).

ust. 1b: Zezwolenie wydaje się na czas ozna-
czony, nie dłuższy niż 10 lat.

 komentarz
 n Z komentowanego przepisu wynika, że ze-
zwolenie nie może być wydane na okres 
przekraczający 10 lat. Możliwe jest na-
tomiast wydanie zezwolenia na krótszy 
okres. W doktrynie prezentowany jest po-
gląd, zgodnie z którym organ wydający ze-
zwolenie jest związany danymi wskazany-
mi przez przedsiębiorcę odnośnie okresu 
prowadzenia działalności19. Podzielamy 
ten pogląd. 
 n W zakresie obliczania okresu obowiązywa-
nia zezwolenia – porównaj komentarz do 
art. 8 ust. 1 u.c.p.g.

ust. 1c. Właściwy organ odmówi wydania 
zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, 
jeżeli zamierzony sposób gospodarowania 
odpadami lub nieczystościami ciekłymi:
1) jest niezgodny z wymaganiami ustawy 
i przepisami odrębnymi;
2) mógłby powodować zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzi lub środowiska;
3) (uchylony);
4) przedsiębiorca ma zaległości podatkowe 
lub zaległości w płaceniu składek na ubezpie-
czenie zdrowotne lub społeczne.

 komentarz
 n Zgodnie z tym przepisem odmowa wyda-
nia zezwolenia jest dopuszczalna w enu-
meratywnie wymienionych przypadkach.
 n Niezgodność z wymaganiami ustawy 
i przepisami odrębnymi należy odnieść 
przede wszystkim do wymagań zawartych 
w uchwale rady gminy podjętej stosow-
nie do art. 7 ust. 3a u.c.p.g., w przepisach 
wykonawczych do u.c.p.g., w regulaminie 
utrzymania porządku i czystości na tere-
nie gminy oraz w ustawie o transporcie 
drogowym. 
 n Przesłanka określona w pkt 2 ma szczególny 
charakter i odnosi się do sytuacji, w której 
pomimo prowadzenia działalności zgod-
nie z wymaganiami u.c.p.g. i przepisami 
odrębnymi dojdzie do sytuacji zagrożenia 
dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska 
(choć co do zasady prowadzenie działalności 
zgodnie z przepisami powinno eliminować 
takie ryzyko). 
 n Odmowa wydania zezwolenia dotyczy także 
przypadku, gdy przedsiębiorca ubiegający 
się o zezwolenie ma zaległości podatkowe 
(dotyczy to wszelkich zaległości podatko-
wych, to znaczy w podatku dochodowym, 
podatku od nieruchomości itp.) lub składek 
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powołana do prowadzenia przedsiębior-
stwa, jest nie tylko pełnomocnikiem spółki 
ale przede wszystkim prowadzi jej sprawy, 
a tym samym posiada wiedzę umożliwiają-
cą złożenie oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 1a.

ust. 2. (uchylony)

ust. 2a. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącz-
nie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych powinien udokumentować gotowość 
ich odbioru przez stację zlewną.

komentarz
n Zagadnieniem związanym z wykładnią 

niniejszej regulacji jest ocena, jakie do-
kumenty mogą stanowić udokumento-
wanie gotowości odbioru nieczystości 
ciekłych przez określoną stację zlewną. 
Z całą pewnością powyższe warunki speł-
ni bezwarunkowa umowa zawarta po-
między podmiotem prowadzącym stację 
zlewną a podmiotem ubiegającym się 
o zezwolenie. W naszej opinii dopusz-
czalne będzie także przedłożenie wa-
runkowej umowy z prowadzącym stację 
zlewną, w której warunkiem zawiesza-
jącym będzie uzyskanie zezwolenia lub 
umowy przedwstępnej zobowiązującej 
prowadzącego stację zlewną do zawarcia 
umowy na przyjmowanie nieczystości 
ciekłych. W związku z tym, że komen-
towany przepis nie precyzuje dokładnie, 
w jakiej formie powinno nastąpić udoku-
mentowanie gotowości odbioru przyjmo-
wania nieczystości ciekłych przez stację 
zlewną, należy stwierdzić, iż dopuszczal-
ne jest także złożenie przez prowadzą-
cego stację zlewną oświadczenia o go-
towości odbioru ścieków od podmiotu 
ubiegającego się o zezwolenie.

n W kontekście komentowanego prze-
pisu warto podkreślić, że w przypad-
ku gdy stacja zlewna jest prowadzona 
przez gminną jednostkę organizacyjną 
lub przez podmiot z udziałem gminy lub 
gmin, które są jednocześnie konkuren-
tami przedsiębiorcy ubiegającego się 
o zezwolenie, odmowa potwierdzenia 
gotowości przyjmowania nieczystości 
ciekłych od tego przedsiębiorcy może 
być analizowana w kontekście przepi-
sów o ochronie konkurencji15.

n W związku z tym, iż komentowany przepis 
nie wskazuje kryteriów określających, któ-
ra stacja zlewna powinna zostać wskazana 
przez podmiot ubiegający się o zezwole-
nie, należy stwierdzić, iż istnieje w tym 
zakresie szeroka swoboda z zastrzeżeniem 
ewentualnych ograniczeń wynikających 
z uchwały rady gminy powziętej zgodnie 
z art. 7 ust. 3a u.c.p.g. (por. komentarz do 
art. 7 ust. 3a u.c.p.g.).

n Przepisy u.c.p.g. przewidują wymóg 
udokumentowania gotowości odbio-
ru nieczystości ciekłych przez stację. 
Gotowość do odbierania nieczystości 
ciekłych nie została powiązana w tym 
przypadku z okresem, przez jaki za-
mierza prowadzić działalność podmiot 
ubiegający się o wydanie zezwolenia. 
Należy zatem uznać, iż na etapie skła-
dania wniosku nie jest konieczne wyka-
zywanie, że dana stacja zlewna będzie 
odbierała nieczystości ciekłe przez cały 
okres obowiązywania zezwolenia, wy-
starczy zapewnienie o gotowości przyj-
mowania nieczystości ciekłych. Nie po-
winna mieć zatem wpływu na okres, 
na jaki wydane zostanie zezwolenie, 
okoliczność przedłożenia wraz z wnio-
skiem o wydanie zezwolenia umowy 
z operatorem stacji zlewnej zawartej 
na czas nieokreślony lub na czas okre-
ślony, ale krótszy niż okres obowiązy-
wania zezwolenia. Ryzyko związane 
z obowiązkiem zapewnienia transportu 
nieczystości ciekłych do wyznaczonych 
w zezwoleniu stacji zlewnych obcią-
ża przedsiębiorcę na etapie wykony-
wania działalności. Uchybienie temu 
obowiązkowi może skutkować cofnię-
ciem zezwolenia na podstawie art. 9 
ust. 2 u.c.p.g.

ust. 2b. (uchylony)

ust. 3. (uchylony)

ust. 4. (uchylony)

ust. 5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
udostępnia w formie elektronicznej na stro-
nach internetowych urzędu gminy lub miasta 
wzór wniosku o udzielenie zezwolenia.

komentarz
n Komentowany przepis zobowiązuje wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta do publi-
kacji wzoru wniosku o udzielenie zezwole-
nia. Przepis ten ma na celu ujednolicenie 
na terenie gminy formy wniosków o udzie-
lenie zezwoleń oraz ułatwienie podmiotom 
ubiegającym się o ich wydanie wypełnie-
nie wymogów formalnoprawnych związa-
nych z uzyskaniem zezwolenia. Wniosek 
powinien uwzględniać wyłącznie elementy 
wskazane w ust. 1 komentowanego artyku-
łu oraz wymogi wskazane w uchwale rady 
gminy podjętej w trybie art. 7 ust. 3a u.c.p.g.

Art. 8a [Weryfikacja spełniania 
przez przedsiębiorcę warunków 
prowadzenia działalności]
przez przedsiębiorcę warunków 
prowadzenia działalności]
przez przedsiębiorcę warunków 

ust. 1. Przed podjęciem decyzji w sprawie 
wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta może:
1) wezwać przedsiębiorcę do uzupełnie-
nia, w wyznaczonym terminie, jednak nie 
krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji 
poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia 
warunki określone przepisami prawa, wyma-
gane do wykonywania działalności objętej 
zezwoleniem;
2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów 
podanych we wniosku o udzielenie zezwole-
nia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca 
spełnia warunki wykonywania działalności 
objętej zezwoleniem.

komentarz
n Komentowany przepis upoważnia organ 

wydający zezwolenie na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczysto-
ści ciekłych do dokonania weryfikacji, czy 
przedsiębiorca ubiegający się o wydanie 
zezwolenia spełnia wymagania niezbędne 
do jego wydania, przy czym weryfikacja 
powinna być ograniczona do wymogów 
określonych przepisami prawa powszech-
nie obowiązującego, w tym uchwałą rady 
gminy podejmowanej stosownie do art. 7 
ust. 3a u.c.p.g. 

n Przede wszystkim organ prowadzący po-
stępowanie w sprawie wydania zezwole-
nia może wezwać przedsiębiorcę do uzu-
pełnienia dokumentacji. Chodzi w tym 
przypadku o realizację zasady prawdy 
obiektywnej określonej w art. 7 i 77 par. 
1 k.p.a., to jest do podjęcia przez organ 
wszelkich czynności niezbędnych do do-
kładnego wyjaśnienia stanu faktycznego 
oraz do załatwienia spraw, które mają 
umożliwić podjęcie prawidłowego roz-
strzygnięcia.

n Za dokumentację poświadczającą spełnie-
nie warunków określonych prawem nale-
ży uznać m.in. dokument potwierdzający 
gotowość stacji zlewnej do przyjmowania 
nieczystości ciekłych, wszelkie dokumen-
ty zawierające dane techniczne urządzeń 
wykorzystywanych w toku świadczenia 
usług (np. specyfikacje techniczne pojaz-
dów asenizacyjnych), dokumenty opisujące 
zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze 
świadczonymi usługami, wymagane pra-
wem decyzje administracyjne, zgłoszenia 
i zaświadczenia (np. zaświadczenie wyda-
wane w trybie art. 33 ust. 1 ustawy o trans-
porcie drogowym) itp.

n Kontrolne sprawdzenie faktów podanych 
we wniosku o udzielenie zezwolenia sta-
nowi również uszczegółowienie upraw-
nień organu wynikających z art. 7 i 77 par. 1 
k.p.a. (porównaj powyżej). Organ jest za-
tem uprawniony do sprawdzenia faktów 
podanych we wniosku, np. poprzez zarzą-
dzenie przeprowadzenia oględzin (art. 85 
par. 1 k.p.a.).

ust. 2: Przedsiębiorca jest zobowiązany 
niezwłocznie zgłaszać wójtowi, burmistrzowi 
lub prezydentowi miasta wszelkie zmiany 
danych określonych w zezwoleniu.

komentarz
n Przedsiębiorca jest zobowiązany do aktuali-

zacji wszelkich danych określonych w ze-
zwoleniu. W naszej opinii należy uznać, iż 
pojęcie dane odnosi się jedynie do treści 
zezwolenia określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 
u.c.p.g. (to jest określenia imienia i nazwi-
ska lub nazwy oraz adresu zamieszkania 
lub siedziby przedsiębiorcy). Zmiana tych 
danych nie powoduje konieczności wystę-
powania o zmianę zezwolenia w trybie art. 
155 k.p.a. 

n Pozostałe elementy zezwolenia nie stano-
wią danych, ale warunki zezwolenia, to jest 
jego treść merytoryczną. Zmiana warun-
ków zezwolenia wymaga wszczęcia postę-
powania w sprawie jego zmiany w trybie 
art. 155 k.p.a.

n Ustawodawca określił termin na dokonanie 
zgłoszenia zmiany danych, używając sfor-
mułowania „niezwłocznie”. W orzecznic-
twie wskazuje się, że powyższe pojęcie „(…) 
oznacza termin, który powinien nastąpić 
w jak najkrótszym czasie, bez nieuzasad-
nionej zwłoki, przy czym pojęcie to wymaga 
wykładni na użytek każdego indywidual-
nego przypadku”16. 

ust. 3. Odmowa wydania zezwolenia, jego 
zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje 
w drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta.

komentarz
n Powyższy przepis podkreśla charakter 

prawny rozstrzygnięć w sprawie wydania, 
zmiany i cofnięcia zezwolenia. Powinny 
one być dokonywane w formie decyzji ad-
ministracyjnej. Przepis ten jest w zasadzie 
zbędny, gdyż regulacja co do formy roz-
strzygnięcia w zakresie odmowy wydania 
zezwolenia jego zmiany lub cofnięcia wy-
nika z art. 104 k.p.a. 

n Konsekwencją tego, iż odmowa wydania 
zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie nastę-
pują w trybie decyzji administracyjnej, jest 
konieczność stosowania w tych sprawach 
przepisów k.p.a. Z punktu widzenia stron 
postępowania istotna będzie możliwość od-
wołania się od wyżej wymienionych decyzji 
w zwykłym trybie (art. 127 par. 1 k.p.a.). Po 
uzyskaniu przez te decyzje waloru osta-
teczności, ich wzruszenie będzie możli-
we tylko w trybie nadzwyczajnym (art. 145 
par. 1 i art. 156 par. 1 k.p.a.). 

Art. 8 b. (uchylony)

Art. 9 [Treść zezwolenia, odmowa 
wydania i cofnięcie zezwolenia]

ust. 1. Zezwolenie powinno określać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 
zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;
2) przedmiot i obszar działalności objętej 
zezwoleniem;
3) termin podjęcia działalności;
4) wymagania w zakresie jakości usług obję-
tych zezwoleniem;
5) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony 
środowiska i ochrony sanitarnej wymagane 
po zakończeniu działalności objętej zezwo-
leniem;
6) inne wymagania szczególne wynikające 
z odrębnych przepisów, w tym wymagania 
dotyczące standardu sanitarnego wykonywa-
nia usług, ochrony środowiska i obowiązku 
prowadzenia odpowiedniej dokumentacji 
działalności objętej zezwoleniem.

komentarz
n W odniesieniu do przedmiotu działalności 

zezwolenie powinno wskazywać, jakiego 
typu działalności gospodarczej ono doty-
czy, np. prowadzenia działalności gospo-
darczej w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych (pkt 2 in principio). Komentowany 
przepis nie wymaga, aby określenie rodza-
ju działalności nastąpiło z zastosowaniem 
Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przepisy 
u.c.p.g. nie przewidują możliwości uzyska-
nia zezwolenia wyłącznie na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych albo wyłącz-
nie na transport nieczystości ciekłych.

n Uwagi dotyczące obszaru działalności obję-
tej zezwoleniem – por. komentarz do art. 7 
ust. 6 u.c.p.g., natomiast w zakresie termi-
nu podjęcia działalności – por. komentarz 
do art. 8 ust. u.c.p.g.

n Wymagania określane w treści zezwole-
nia powinny wynikać wyłącznie z przepi-
sów powszechnie obowiązujących, w tym 
uchwały rady gminy podejmowanej sto-
sownie do art. 7 ust. 3a u.c.p.g. oraz regula-
minu utrzymania porządku i czystości na 
terenie gminy. Prowadzenie odpowiedniej 
dokumentacji działalności objętej zezwo-
leniem obejmuje, naszym zdaniem, obo-
wiązki sprawozdawcze określone w art. 
9o u.c.p.g. 

ust. 1a. (uchylony).

ust. 1a. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych powinno określać również stacje 
zlewne.

komentarz
n Komentowany przepis wskazuje, iż treść 

zezwolenia powinna określać stacje zlewne, 
przy czym należy uznać, iż chodzi w tym 
przypadku o imienne wskazanie konkret-
nej stacji zlewnej17.

n Wątpliwości co do dopuszczalnej treści ze-
zwolenia może budzić użycie przez usta-
wodawcę liczby mnogiej (stacje zlewne). 
Nie oznacza to, w naszej opinii, obowiązku 
wskazania co najmniej dwóch stacji zlew-
nych18, a dopuszczalne jest wskazanie także 
jednej stacji zlewnej. 

n Należy także podkreślić, iż komentowany 
przepis nie uprawnia organu wydającego 
zezwolenie do wskazania dowolnej stacji 
zlewnej. Z art. 8 ust. 2a u.c.p.g. wynika, że 
to przedsiębiorca wskazuje stację zlewną 
lub stacje zlewne, do których zamierza 
kierować nieczystości ciekłe. Organ ad-
ministracji publicznej jest, w naszej oce-
nie, związany wskazaniem przedsiębiorcy 
(por. komentarz do art. 7 ust. 3a u.c.p.g.).

ust. 1b: Zezwolenie wydaje się na czas ozna-
czony, nie dłuższy niż 10 lat.

komentarz
n Z komentowanego przepisu wynika, że ze-

zwolenie nie może być wydane na okres 
przekraczający 10 lat. Możliwe jest na-
tomiast wydanie zezwolenia na krótszy 
okres. W doktrynie prezentowany jest po-
gląd, zgodnie z którym organ wydający ze-
zwolenie jest związany danymi wskazany-
mi przez przedsiębiorcę odnośnie okresu 
prowadzenia działalności19. Podzielamy 
ten pogląd. 

n W zakresie obliczania okresu obowiązywa-
nia zezwolenia – porównaj komentarz do 
art. 8 ust. 1 u.c.p.g.

ust. 1c. Właściwy organ odmówi wydania 
zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, 
jeżeli zamierzony sposób gospodarowania 
odpadami lub nieczystościami ciekłymi:
1) jest niezgodny z wymaganiami ustawy 
i przepisami odrębnymi;
2) mógłby powodować zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzi lub środowiska;
3) (uchylony);
4) przedsiębiorca ma zaległości podatkowe 
lub zaległości w płaceniu składek na ubezpie-
czenie zdrowotne lub społeczne.

komentarz
n Zgodnie z tym przepisem odmowa wyda-

nia zezwolenia jest dopuszczalna w enu-
meratywnie wymienionych przypadkach.

n Niezgodność z wymaganiami ustawy 
i przepisami odrębnymi należy odnieść 
przede wszystkim do wymagań zawartych 
w uchwale rady gminy podjętej stosow-
nie do art. 7 ust. 3a u.c.p.g., w przepisach 
wykonawczych do u.c.p.g., w regulaminie 
utrzymania porządku i czystości na tere-
nie gminy oraz w ustawie o transporcie 
drogowym. 

n Przesłanka określona w pkt 2 ma szczególny 
charakter i odnosi się do sytuacji, w której 
pomimo prowadzenia działalności zgod-
nie z wymaganiami u.c.p.g. i przepisami 
odrębnymi dojdzie do sytuacji zagrożenia 
dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska 
(choć co do zasady prowadzenie działalności 
zgodnie z przepisami powinno eliminować 
takie ryzyko). 

n Odmowa wydania zezwolenia dotyczy także 
przypadku, gdy przedsiębiorca ubiegający 
się o zezwolenie ma zaległości podatkowe 
(dotyczy to wszelkich zaległości podatko-
wych, to znaczy w podatku dochodowym, 
podatku od nieruchomości itp.) lub składek 
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na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne 
(dotyczy to składki chorobowej, emery-
talnej, rentowej lub wypadkowej w rozu-
mieniu ustawy z 13 października 1998 roku 
o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. 
Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

n Decyzja o odmowie wydania zezwolenia jest 
decyzją związaną, albowiem po spełnieniu 
choćby jednej przesłanki określonej w pkt 
1–2 i 4 organ jest zobowiązany do wydania 
decyzji odmownej oraz nie jest uprawnio-
ny do wydania decyzji odmownej z innych 
przyczyn niż wskazane w komentowanym 
przepisie.

n Od decyzji o odmowie wydania zezwolenia 
istnieje możliwość odwołania się w zwy-
kłym trybie (art. 127 par. 1 k.p.a.) lub, po 
uzyskaniu przez tę decyzję waloru ostatecz-
ności, jej wzruszenie w trybie nadzwyczaj-
nym (art. 145 par. 1 i art. 156 par. 1 k.p.a.).

ust. 2. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał 
zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim 
warunków, organ, który wydał zezwolenie, 
wzywa go do niezwłocznego zaniechania 
naruszania tych warunków. Jeżeli przed-
siębiorca mimo wezwania nadal narusza 
te warunki, organ cofa, w drodze decyzji, 
zezwolenie bez odszkodowania.

komentarz
n Komentowany przepis ma charakter sank-

cyjny. Procedurę uruchamia stwierdzenie 
przez organ wydający zezwolenie naru-
szenia zezwolenia poprzez niewypełnienie 
określonych w nim warunków. W naszej 
opinii chodzi w tym przypadku o naru-
szenia warunków zezwolenia określonych 
w art. 9 ust. 1 pkt 2–4, 6 oraz ust. 1ab u.c.p.g. 
Naruszenie wymagań określonych w art. 9 
ust. 1 pkt 5 u.c.p.g. dotyczy okresu po za-
kończeniu działalności, więc powyższy tryb 
nie obejmuje tego uchybienia. 

n W przypadku gdy naruszenie warunków 
zezwolenia nastąpiło, organ musi wezwać 
przedsiębiorcę do niezwłocznego zaniecha-
nia naruszeń (użycie słowa „wzywa”). W za-
kresie pojęcia „niezwłocznie” – porównaj 
komentarz do art. 8a ust. 2 u.c.p.g. W przy-
padku niezastosowania się do wezwania 
organu przez przedsiębiorcę organ obliga-
toryjnie cofa zezwolenie, bez odszkodowa-
nia. Należy podkreślić, iż użycie przez usta-
wodawcę sformułowania „nadal narusza te 
warunki” oznacza, że cofnięcie zezwolenia 
może nastąpić tylko wtedy, gdy przedsię-
biorca narusza te same warunki zezwolenia 
co stwierdzone w wezwaniu. Za naruszenie 
tych samych warunków, uprawniające do 
cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania, 
należy uznać także sytuację, w której przed-
siębiorca zaprzestał naruszeń jedynie części 
warunków. Jeżeli z kolei naruszenia dotyczą 
innych warunków zezwolenia niż wskaza-
ne w wezwaniu organu, wówczas wydanie 
decyzji o cofnięciu będzie dopuszczalne po 
ponownym przeprowadzeniu procedury 
określonej w ust. 2.

n Od decyzji o cofnięciu zezwolenia istnieje 
możliwość odwołania się w zwykłym trybie 
(art. 127 par. 1 k.p.a.) lub, po uzyskaniu przez 
tę decyzję waloru ostateczności, jej wzru-
szenie w trybie nadzwyczajnym (art. 145 
par. 1 i art. 156 par. 1 k.p.a.).

ust. 3. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwole-
nia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania 
określonych w zezwoleniu obowiązków 
dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony 
środowiska.

komentarz
n Treść komentowanego przepisu potwier-

dza, iż obowiązki określone w treści zezwo-
lenia dotyczące fazy po zakończeniu dzia-
łalności (art. 9 ust. 1 pkt 5 u.c.p.g.) obciążają 
przedsiębiorcę pomimo wygaśnięcia albo 
cofnięcia zezwolenia (art. 9 ust. 2 u.c.p.g.). 
Konieczność wykonania obowiązków z za-
kresu ochrony środowiska i wymogów sa-
nitarnych nie stanowi nakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej, a jest jedynie 
wyrazem implementacji zasady „zanie-
czyszczający płaci” w zakresie prowadzenia 
działalności dotyczącej opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych.

ust. 4. Organ, który wydaje zezwolenie, 
określa, w drodze decyzji, zakres i sposób 
wykonywania obowiązków, o których mowa 
w ust. 3.

komentarz
n Sposób wykonania obowiązków dotyczą-

cych zakończenia działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych w związ-
ku z wygaśnięciem lub cofnięciem zezwo-
lenia powinien zostać określony w formie 
decyzji administracyjnej. Należy opowie-
dzieć się za poglądem, iż powyższa decyzja 
jest wydawana w celu uszczegółowienia 
obowiązków określonych w wygasłym lub 
cofniętym zezwoleniu. Decyzja określająca 
zakres i sposób wykonywania obowiązków, 
o których mowa w ust. 3, jest decyzją od-
rębną od decyzji o cofnięciu zezwolenia21

lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie ze-
zwolenia.

Art. 9a (uchylony)

Art. 9b [Odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości jako działalność 
regulowana]

ust 1. Działalność w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości jest działalnością regulowaną 
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej.

komentarz
n Ustawa nowelizująca wprowadziła głębokie 

zmiany w zakresie reglamentacji działal-
ności gospodarczej polegającej na odbiera-
niu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. Zgodnie z komentowanym 
przepisem działalność ta ma obecnie cha-
rakter działalności regulowanej w rozu-
mieniu ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, to jest przedsiębiorca może 
ją wykonywać, jeżeli spełnia szczególne wa-
runki określone przepisami u.c.p.g. oraz 
uzyska wpis w rejestrze działalności regulo-
wanej. Tym samym dotychczasowy wymóg 
uzyskania przez przedsiębiorcę zezwolenia 
zastąpiony został obowiązkiem wpisu do 
rejestru działalności regulowanej. Dzia-
łalność regulowana nie jest działalnością 
koncesjonowaną ani też działalnością, któ-
rej wykonywanie wiąże się z obowiązkiem 
uzyskania zezwolenia, licencji lub zgody22. 
Działalność regulowana jest formą ograni-
czenia swobody działalności gospodarczej, 
jednak w porównaniu z innymi formami 
reglamentacji najmniej uciążliwą. 

n Uchylony został art. 7 ust. 1 pkt 1 u.c.p.g., 
zgodnie z którym wykonywanie działalno-
ści w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych wymagało uzyskania zezwolenia. 
Zgodnie z art. 14 ustawy nowelizującej 
przedsiębiorcy odbierający odpady komu-
nalne od właścicieli nieruchomości, któ-
rzy w dniu wejścia w życie ustawy mieli 
zezwolenie na odbieranie odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości, 
mogli wykonywać działalność w zakresie 
odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych bez wpisu do rejestru dzia-
łalności regulowanej w okresie 12 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy na pod-
stawie tych zezwoleń. Od 1 stycznia 2013 
r. obowiązek wpisu do rejestru dotyczy 
wszystkich przedsiębiorców. W zakresie 
statusu po 1 stycznia 2013 r. zezwoleń wy-
danych przed dniem wejścia w życie usta-
wy nowelizującej porównaj uwagi do art. 
7 ust. 1 u.c.p.g.

n Ustawa nowelizująca dodała do u.c.p.g. 
rozdział 4a obejmujący artykuły 9b – 9m. 
Rozdział ten reguluje zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz zasady prowadzenia 
działalności przez wszystkie podmioty od-
bierające odpady komunalne, w tym jed-
nostki gminne. Jednocześnie zastosowanie 
w zakresie reglamentacji odbierania odpa-
dów komunalnych znajdą także przepisy 
ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej, w szczególności art. 64–74 tejże 
ustawy. Zgodnie z art. 74 ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej w sprawach 
w niej nieuregulowanych w zakresie dzia-
łalności regulowanej stosuje się przepisy 
ustaw określających wykonywanie działal-
ności gospodarczej na podstawie wpisu do 
rejestru działalności regulowanej. Wobec 
powyższego konieczną jest jednoczesna 
lektura przepisów obydwu ustaw.

n Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy no-
welizującej wprowadzenie rejestru dzia-
łalności regulowanej ma się przyczynić 
do zwiększenia wolności działalności go-
spodarczej w Polsce w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, ponieważ uzyskanie wpi-
su do rejestru działalności regulowanej 
jest łatwiejsze niż uzyskanie zezwole-
nia na odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości. Organ re-
jestrowy nie będzie bowiem sprawdzał 
zgłoszonych danych, informacji i doku-
mentów przed dokonaniem wpisu do re-
jestru, a może je sprawdzać dopiero ex 
post. Zatem sama deklaracja o spełnieniu 
warunków do prowadzenia działalności 
w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych będzie wystarczająca do rozpoczęcia 
tej działalności. 

n Reglamentacji podlega działalność pole-
gająca na odbieraniu odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości. Wobec 
tego, iż u.c.p.g. nie zawiera definicji tego 
pojęcia, mogą się pojawić wątpliwości, czy 
reglamentacji podlega odbieranie odpadów 
komunalnych w rozumieniu definicji za-
wartej obecnie w nowej ustawie o odpadach 
czy też odpadów komunalnych, o których 
mowa w rozporządzeniu ministra środowi-
ska w sprawie katalogu odpadów23. W na-
szej ocenie wątpliwości takie są nieuzasad-
nione – reglamentacji podlega odbieranie 
odpadów komunalnych w rozumieniu no-
wej ustawy o odpadach. Zgodnie bowiem 
z art. 1a u.c.p.g. w sprawach dotyczących 
postępowania z odpadami komunalnymi 
w zakresie nieuregulowanym w u.c.p.g. 
stosuje się przepisy ustawy z 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185, 
poz. 1243 z późn. zm.). 23 stycznia 2013 r. 
weszła w życie (z niewielkimi wyjątkami) 
nowa ustawa o odpadach, a ustawa o odpa-
dach utraciła moc. Zgodnie z art. 203 nowej 
ustawy o odpadach, ilekroć w obowiązują-
cych przepisach jest mowa o ustawie z 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach należy przez 
to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach. Reglamentacji jest poddany 
ten sam rodzaj działalności co w poprzed-
nim stanie prawnym, w którym wymagane 
było uzyskanie zezwolenia.

n Definicja odpadów komunalnych zawarta 
w art. 3 ust. 1 pkt 7 nowej ustawy o odpa-
dach została uzupełniona poprzez dodanie 
następującego zdania: zmieszane odpady 
komunalne pozostają zmieszanymi odpa-
dami komunalnymi, nawet jeżeli zostały 
poddane czynności przetwarzania odpa-
dów, która nie zmieniła w sposób znaczący 
ich właściwości.

n Przedsiębiorca, który chce prowadzić dzia-
łalność gospodarczą w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych, powinien oprócz 
wpisu w rejestrze działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości uzy-
skać dodatkowo wpis w rejestrze podmio-
tów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpa-
dami (art. 49 nowej ustawy o odpadach). 
Zgodnie z duchem deregulacji dotychcza-
sowe zezwolenie na transport odpadów (art. 
28 ustawy o odpadach) zastąpione zosta-
ło wraz z wejściem w życie nowej ustawy 
o odpadach obowiązkiem uzyskania wpisu 
do rejestru prowadzonego przez marszałka 
województwa właściwego ze względu na 
miejsce wykonywanej działalności (art. 50 
ust. 1 pkt 5 lit. b nowej ustawy o odpadach).

ust. 2. 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.

komentarz
n Komentowany przepis określa organy pro-

wadzące rejestr działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości. Są to 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta wła-
ściwi ze względu na miejsce odbierania 
odpadów.

n Rejestr działalności regulowanej prowadzi 
się dla każdej gminy. Wprowadzając rejestry 
na poziomie gminy, ustawodawca odszedł 
od ogólnej zasady wyrażonej w art. 75a usta-
wy o swobodzie działalności gospodarczej, 

zgodnie z którą uzyskanie wpisu do reje-
stru działalności regulowanej uprawnia 
do wykonywania działalności na terenie 
całego kraju.

n Zgodnie z art. 75 ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej prowadzenie rejestru 
działalności regulowanej jest zadaniem zle-
conym z zakresu administracji rządowej. 
W związku z tym należy uznać, iż prowa-
dzenie rejestru nie jest zadaniem z zakresu 
utrzymania czystości i porządku, o których 
mowa w art. 3 u.c.p.g., gdyż są to zadania 
własne gmin. 

n Możliwe jest przeniesienie wykonywania 
zadania zleconego prowadzenia rejestru 
na związek międzygminny na podstawie 
art. 64 ustawy o samorządzie gminnym24.

ust. 3. Rejestr prowadzi się w postaci bazy 
danych zapisanej na informatycznych nośni-
kach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.), 
która może stanowić część innych baz 
danych z zakresu ochrony środowiska, w tym 
gospodarki odpadami.

komentarz
n Rejestr prowadzi się w postaci bazy da-

nych zapisanej na informatycznych no-
śnikach danych w rozumieniu ustawy 
o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne, tj. 
bazy danych zapisanej na materiałach lub 
urządzeniach służących do zapisywania, 
przechowywania i odczytywania danych 
w postaci cyfrowej.

ust. 4. W rejestrze zamieszcza się:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, 
nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przed-
siębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych;
5) numer rejestrowy.

n Komentowany przepis określa dane za-
mieszczane w rejestrze działalności re-
gulowanej przedsiębiorców odbierających 
odpady komunalne od właścicieli nierucho-
mości. Są to podstawowe dane pozwalające 
na identyfikację przedsiębiorcy.

n W zakresie określenia rodzaju odbieranych 
odpadów komunalnych – patrz uwagi do 
art. 9 c ust. 3 u.c.p.g. 

n Zgodnie z art. 66. ust. 1 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej rejestr działalno-
ści regulowanej jest jawny. Każdy ma pra-
wo dostępu do zawartych w nim danych 
za pośrednictwem organu, który prowa-
dzi rejestr.

n Podmiot, który uzyskał wpis w rejestrze 
działalności regulowanej, zostanie wpisa-
ny przez marszałka województwa z urzędu 
do rejestru podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i go-
spodarujących odpadami na podstawie art. 
51 ust. 1 pkt. 6 nowej ustawy o odpadach.

n Ponadto art. 37 ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej zobowiązuje organ 
prowadzący rejestr działalności regulowa-
nej do przekazywania informacji o pod-
miotach wpisanych do CEIDG, która udo-
stępnia te dane niezwłocznie, nie później 
niż następnego dnia roboczego po dniu 
ich otrzymania. CEIDG udostępnia mię-
dzy innymi informacje o wpisie do rejestru 
działalności regulowanej, zakazie wykony-
wania działalności określonej we wpisie 
oraz o wykreśleniu z rejestru. Pod adresem: 
https:// prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Pu-
blic.UI/Search.aspx można sprawdzić, czy 
i gdzie dany przedsiębiorca wpisany jest do 
rejestru działalności regulowanej.

n Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić 
zmianę danych wpisanych do rejestru 
w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, 
które spowodowało zmianę tych danych 
(art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej).

Art. 9c. [Obowiązek uzyskania wpisu 
do rejestru działalności regulowanej]

 [Obowiązek uzyskania wpisu 
do rejestru działalności regulowanej]

 [Obowiązek uzyskania wpisu 

ust. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości jest 
obowiązany do uzyskania wpisu do reje-
stru w gminie, na terenie której zamierza 
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 komentarz
 n Podjęcie przez przedsiębiorcę działalno-
ści gospodarczej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości powinno zostać poprzedzone 
uzyskaniem wpisu do rejestru działal-
ności gospodarczej w gminie, na terenie 
której przedsiębiorca zamierza odbierać 
odpady komunalne. Prowadzenie działal-
ności bez uzyskania wpisu jest sprzeczne 
z ustawą. Obowiązek uzyskania wpisu 
nie dotyczy gminnych jednostek orga-
nizacyjnych.
 n Rejestr działalności regulowanej prowa-
dzony jest odrębnie dla każdej gminy (por. 
uwagi do art. 9b). Jeżeli przedsiębiorca ma 
zamiar prowadzić działalność na terenie 
różnych gmin, powinien uzyskać wpis do 
rejestru w każdej z nich. Oznacza to, iż 
przedsiębiorca powinien spełniać warun-
ki wykonywania działalności w odniesieniu 
do każdej gminy, na terenie której zamie-
rza odbierać odpady, w tym m.in. zapewnić 
odpowiednie usytuowanie bazy transpor-
towo-magazynowej.
 n Wpis do rejestru następuje na podstawie 
wniosku i oświadczenia przedsiębiorcy, iż 
spełnia on warunki wykonywania działal-
ności regulowanej (szerzej – por. uwagi do 
art. 9c ust. 3 i ust. 4). 
 n Do wpisu znajdzie zastosowanie art. 67 
ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej. Zgodnie z tym przepisem  organ 
prowadzący rejestr działalności regulo-
wanej jest obowiązany dokonać wpisu 
przedsiębiorcy do tego rejestru w termi-
nie 7 dni od dnia wpływu do tego organu 
wniosku o wpis wraz z oświadczeniem 
o spełnieniu warunków wymaganych 
do wykonywania działalności gospo-
darczej, dla której rejestr jest prowa-
dzony. Jeżeli organ prowadzący rejestr 
działalności regulowanej nie dokona 
wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpły-
wu wniosku do tego organu upłynęło 
14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć 

działalność po dokonaniu zgłoszenia. 
Nie dotyczy to przypadku, gdy organ 
wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia 
wniosku o wpis nie później niż przed 
upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. 
W takiej sytuacji termin 14 dni biegnie 
odpowiednio od dnia wpływu uzupeł-
nienia wniosku o wpis.
 n Organ prowadzący rejestr w momencie do-
konania wpisu nie weryfikuje prawdziwości 
oświadczenia złożonego przez wnioskodaw-
cę. Jeżeli tylko wniosek spełnia warunki 
formalne, organ obowiązany jest do doko-
nania wpisu25. Weryfikacja prawdziwości 
złożonych oświadczeń następuje w trakcie 
kontroli wykonywania działalności przez 
przedsiębiorcę, to jest dopiero po dokona-
niu wpisu do rejestru – porównaj komen-
tarz do art. 9j.
 n Wpis do rejestru jest czynnością material-
no-techniczną i ma charakter deklarato-
ryjny, ponieważ po stronie przedsiębiorcy 
nie powstaje żadne uprawnienie w związku 
z uzyskaniem wpisu. Wpis do rejestru nie 
jest samodzielną podstawą nabycia przez 
przedsiębiorcę uprawnienia26. Wpis nie 
ma charakteru decyzji administracyjnej, 
a na potwierdzenie wpisu organ wydaje 
zaświadczenie.
 n Zgodnie z art. 68 ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej prowadzący rejestr 
organ może odmówić wpisu przedsiębior-
cy do rejestru, który złożył prawidłowy 
pod względem formalnym wniosek, tylko 
w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy 
wydano prawomocne orzeczenie zakazu-
jące przedsiębiorcy wykonywania dzia-
łalności gospodarczej objętej wpisem. Po 
drugie, gdy przedsiębiorcę wykreślono 
z rejestru danej działalności regulowa-
nej z przyczyn, o których mowa w art. 71 
ust. 1 ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej w okresie 3 lat poprzedzających 
złożenie wniosku. Odmowa wpisu do re-
jestru, w odróżnieniu od samego wpisu, 
następuje w formie decyzji administra-
cyjnej. Wykreślenie przedsiębiorcy z re-
jestru w jednej gminie na podstawie art. 
71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 

uniemożliwi mu uzyskanie wpisu także 
w innych gminach.
 n Kontrowersje budzi kwestia wpisu do re-
jestru działalności regulowanej w kon-
tekście przetargów na odbieranie lub od-
bieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, to czy wpis do rejestru 
stanowi warunek udziału w postępowa-
niu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 
p.z.p., oraz czy zamawiający może żądać 
od wykonawcy (na potwierdzenie speł-
nienia takiego warunku) przedstawienia 
zaświadczenia o wpisie do rejestru na te-
renie danej gminy aktualnego na dzień 
składania ofert lub wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu. Zgod-
nie z art. 22 ust. 1 pkt 1 p.z.p. o udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się wykonaw-
cy, którzy spełniają warunki dotyczące 
posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowią-
zek ich posiadania. Zakres dokumentów, 
jakich zamawiający może żądać na po-
twierdzenie spełniania tych warunków, 
określa rozporządzenie prezesa Rady Mi-
nistrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów oraz form, w ja-
kich te dokumenty mogą być składane 
(Dz.U z. 2009 r. nr. 226, poz. 1817). Katalog 
dokumentów potwierdzających spełnie-
nie warunków udziału w postępowaniu 
jest zamknięty i nie obejmuje zaświad-
czenia o wpisie do rejestru działalności 
regulowanej. W konsekwencji wydaje się, 
że zamawiający nie powinien żądać jego 
przedłożenia przez wykonawców wraz 
z ofertą lub wnioskiem.
 n Należy odróżnić konieczność posiada-
nia uprawnienia do odbierania odpa-
dów komunalnych na etapie składania 
ofert od etapu rzeczywistego wykony-
wania działalności gospodarczej obję-
tej obowiązkiem uzyskania wpisu. Nie 
ulega wątpliwości, iż podmiot, który ma 
zamiar przystąpić do odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, to jest który zawarł umowę 
na odbieranie odpadów, powinien speł-

niać warunki wykonywania działalności. 
Natomiast w naszej ocenie żądanie ich 
spełnienia oraz posiadania wpisu do re-
jestru już na etapie składania ofert jest 
nieuprawnione. Dopuszczenie możliwo-
ści żądania przez zamawiającego wpi-
su do rejestru na etapie składania ofert 
lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu oznaczałoby, że każdy 
przedsiębiorca zainteresowany uzyska-
niem zamówienia powinien już w tym 
momencie spełniać wszystkie warunki 
wykonywania działalności gospodarczej 
określone w art. 9d u.c.p.g. w każdej gmi-
nie, w której ubiegałby się o zamówienie. 
Tym samym żądanie posiadania wpisu na 
etapie składania ofert lub wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu 
może być rozpatrywane w kategoriach 
naruszenia art. 7 prawa zamówień pu-
blicznych oraz art. 22 ust. 4 p.z.p. Należy 
przy tym zwrócić uwagę, że uzyskanie 
wpisu łączy się z posiadaniem (dyspo-
nowaniem) już w momencie składania 
oświadczenia określonego sprzętu i bazy 
technicznej. W znacznej części przypad-
ków, w sytuacji gdy wykonawca nie uzy-
ska zamówienia, również wpis do reje-
stru na terenie danej gminy okaże się 
niepotrzebny. Nie ma zatem powodu, aby 
narażać wykonawców na ponoszenie do-
datkowych (czasem znacznych) kosztów 
związanych z uzyskiwaniem wpisu już na 
etapie udziału w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia.
 n Naszym zdaniem posiadanie wpisu do re-
jestru powinno być natomiast warunkiem 
zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

ust 2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu 
w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek 
przedsiębiorcy.

ust. 3. 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 przed-
siębiorca taki numer posiada;
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komentarz
n Podjęcie przez przedsiębiorcę działalno-

ści gospodarczej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości powinno zostać poprzedzone 
uzyskaniem wpisu do rejestru działal-
ności gospodarczej w gminie, na terenie 
której przedsiębiorca zamierza odbierać 
odpady komunalne. Prowadzenie działal-
ności bez uzyskania wpisu jest sprzeczne 
z ustawą. Obowiązek uzyskania wpisu 
nie dotyczy gminnych jednostek orga-
nizacyjnych.

n Rejestr działalności regulowanej prowa-
dzony jest odrębnie dla każdej gminy (por. 
uwagi do art. 9b). Jeżeli przedsiębiorca ma 
zamiar prowadzić działalność na terenie 
różnych gmin, powinien uzyskać wpis do 
rejestru w każdej z nich. Oznacza to, iż 
przedsiębiorca powinien spełniać warun-
ki wykonywania działalności w odniesieniu 
do każdej gminy, na terenie której zamie-
rza odbierać odpady, w tym m.in. zapewnić 
odpowiednie usytuowanie bazy transpor-
towo-magazynowej.

n Wpis do rejestru następuje na podstawie 
wniosku i oświadczenia przedsiębiorcy, iż 
spełnia on warunki wykonywania działal-
ności regulowanej (szerzej – por. uwagi do 
art. 9c ust. 3 i ust. 4). 

n Do wpisu znajdzie zastosowanie art. 67 
ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej. Zgodnie z tym przepisem  organ 
prowadzący rejestr działalności regulo-
wanej jest obowiązany dokonać wpisu 
przedsiębiorcy do tego rejestru w termi-
nie 7 dni od dnia wpływu do tego organu 
wniosku o wpis wraz z oświadczeniem 
o spełnieniu warunków wymaganych 
do wykonywania działalności gospo-
darczej, dla której rejestr jest prowa-
dzony. Jeżeli organ prowadzący rejestr 
działalności regulowanej nie dokona 
wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpły-
wu wniosku do tego organu upłynęło 
14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć 

działalność po dokonaniu zgłoszenia. 
Nie dotyczy to przypadku, gdy organ 
wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia 
wniosku o wpis nie później niż przed 
upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. 
W takiej sytuacji termin 14 dni biegnie 
odpowiednio od dnia wpływu uzupeł-
nienia wniosku o wpis.

n Organ prowadzący rejestr w momencie do-
konania wpisu nie weryfikuje prawdziwości 
oświadczenia złożonego przez wnioskodaw-
cę. Jeżeli tylko wniosek spełnia warunki 
formalne, organ obowiązany jest do doko-
nania wpisu25. Weryfikacja prawdziwości 
złożonych oświadczeń następuje w trakcie 
kontroli wykonywania działalności przez 
przedsiębiorcę, to jest dopiero po dokona-
niu wpisu do rejestru – porównaj komen-
tarz do art. 9j.

n Wpis do rejestru jest czynnością material-
no-techniczną i ma charakter deklarato-
ryjny, ponieważ po stronie przedsiębiorcy 
nie powstaje żadne uprawnienie w związku 
z uzyskaniem wpisu. Wpis do rejestru nie 
jest samodzielną podstawą nabycia przez 
przedsiębiorcę uprawnienia26. Wpis nie 
ma charakteru decyzji administracyjnej, 
a na potwierdzenie wpisu organ wydaje 
zaświadczenie.

n Zgodnie z art. 68 ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej prowadzący rejestr 
organ może odmówić wpisu przedsiębior-
cy do rejestru, który złożył prawidłowy 
pod względem formalnym wniosek, tylko 
w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy 
wydano prawomocne orzeczenie zakazu-
jące przedsiębiorcy wykonywania dzia-
łalności gospodarczej objętej wpisem. Po 
drugie, gdy przedsiębiorcę wykreślono 
z rejestru danej działalności regulowa-
nej z przyczyn, o których mowa w art. 71 
ust. 1 ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej w okresie 3 lat poprzedzających 
złożenie wniosku. Odmowa wpisu do re-
jestru, w odróżnieniu od samego wpisu, 
następuje w formie decyzji administra-
cyjnej. Wykreślenie przedsiębiorcy z re-
jestru w jednej gminie na podstawie art. 
71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 

uniemożliwi mu uzyskanie wpisu także 
w innych gminach.

n Kontrowersje budzi kwestia wpisu do re-
jestru działalności regulowanej w kon-
tekście przetargów na odbieranie lub od-
bieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, to czy wpis do rejestru 
stanowi warunek udziału w postępowa-
niu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 
p.z.p., oraz czy zamawiający może żądać 
od wykonawcy (na potwierdzenie speł-
nienia takiego warunku) przedstawienia 
zaświadczenia o wpisie do rejestru na te-
renie danej gminy aktualnego na dzień 
składania ofert lub wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu. Zgod-
nie z art. 22 ust. 1 pkt 1 p.z.p. o udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się wykonaw-
cy, którzy spełniają warunki dotyczące 
posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowią-
zek ich posiadania. Zakres dokumentów, 
jakich zamawiający może żądać na po-
twierdzenie spełniania tych warunków, 
określa rozporządzenie prezesa Rady Mi-
nistrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów oraz form, w ja-
kich te dokumenty mogą być składane 
(Dz.U z. 2009 r. nr. 226, poz. 1817). Katalog 
dokumentów potwierdzających spełnie-
nie warunków udziału w postępowaniu 
jest zamknięty i nie obejmuje zaświad-
czenia o wpisie do rejestru działalności 
regulowanej. W konsekwencji wydaje się, 
że zamawiający nie powinien żądać jego 
przedłożenia przez wykonawców wraz 
z ofertą lub wnioskiem.

n Należy odróżnić konieczność posiada-
nia uprawnienia do odbierania odpa-
dów komunalnych na etapie składania 
ofert od etapu rzeczywistego wykony-
wania działalności gospodarczej obję-
tej obowiązkiem uzyskania wpisu. Nie 
ulega wątpliwości, iż podmiot, który ma 
zamiar przystąpić do odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, to jest który zawarł umowę 
na odbieranie odpadów, powinien speł-

niać warunki wykonywania działalności. 
Natomiast w naszej ocenie żądanie ich 
spełnienia oraz posiadania wpisu do re-
jestru już na etapie składania ofert jest 
nieuprawnione. Dopuszczenie możliwo-
ści żądania przez zamawiającego wpi-
su do rejestru na etapie składania ofert 
lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu oznaczałoby, że każdy 
przedsiębiorca zainteresowany uzyska-
niem zamówienia powinien już w tym 
momencie spełniać wszystkie warunki 
wykonywania działalności gospodarczej 
określone w art. 9d u.c.p.g. w każdej gmi-
nie, w której ubiegałby się o zamówienie. 
Tym samym żądanie posiadania wpisu na 
etapie składania ofert lub wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu 
może być rozpatrywane w kategoriach 
naruszenia art. 7 prawa zamówień pu-
blicznych oraz art. 22 ust. 4 p.z.p. Należy 
przy tym zwrócić uwagę, że uzyskanie 
wpisu łączy się z posiadaniem (dyspo-
nowaniem) już w momencie składania 
oświadczenia określonego sprzętu i bazy 
technicznej. W znacznej części przypad-
ków, w sytuacji gdy wykonawca nie uzy-
ska zamówienia, również wpis do reje-
stru na terenie danej gminy okaże się 
niepotrzebny. Nie ma zatem powodu, aby 
narażać wykonawców na ponoszenie do-
datkowych (czasem znacznych) kosztów 
związanych z uzyskiwaniem wpisu już na 
etapie udziału w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia.

n Naszym zdaniem posiadanie wpisu do re-
jestru powinno być natomiast warunkiem 
zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

ust 2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu 
w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek 
przedsiębiorcy.

ust. 3. 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 przed-
siębiorca taki numer posiada;
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4) określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych.

komentarz
n Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu nastę-

pują na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 
Wniosek powinien odpowiadać wymaga-
niom formalnym, o których mowa w art. 
9c, to znaczy powinien zawierać dane po-
zwalające na identyfikację przedsiębior-
cy, które następnie zostaną umieszczone 
w rejestrze oraz określać rodzaj odbiera-
nych przez przedsiębiorcę odpadów ko-
munalnych. Do wniosku przedsiębiorca 
załącza oświadczenie, o którym mowa 
w art. 9 c ust. 4. Wniosek podlega opła-
cie skarbowej. Jeżeli wniosek nie spełnia 
warunków formalnych organ prowadzący 
rejestr wzywa wnioskodawcę do uzupeł-
nienia wniosku.

n Dane wskazane w art. 9c ust. 3 pkt. 1–3 nie 
nastręczają problemów interpretacyjnych. 
Wątpliwości budzi natomiast wymaganie 
wskazania rodzajów odbieranych odpadów 
komunalnych. Wskazując rodzaje odpa-
dów przedsiębiorca powinien posługiwać 
się kodami wskazanymi w załączniku do 
rozporządzenia w sprawie katalogu od-
padów. Powstają wątpliwości czy przed-
siębiorca może/powinien wskazać rodzaje 
odpadów inne niż oznaczone kodem 20 01 
zgodnie z załącznikiem do rozporządze-
nia w sprawie katalogu, to jest czy odpady 
komunalne należy klasyfikować wyłącz-
nie jako odpady z grupy 20 czy niektóre 
odpady o specyficznych właściwościach 
można zakwalifikować poza tą grupą – do 
innych grup odpadów – mimo iż nadal po-
zostaną odpadami komunalnymi. Wątpli-
wości wynikają przede wszystkim z faktu, 
iż zgodnie z par. 4 ust. 6 rozporządzenia 
w sprawie katalogu odpadów odpady opa-
kowaniowe, będące odpadami komunal-
nymi, jeśli są zbierane selektywnie lub 
występują jako zmieszane odpady opa-
kowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 
15 01, a nie w 20 01. Zgodnie ze stanowi-
skiem Ministerstwa Środowiska, które 
w tej kwestii podzielamy, przedsiębiorca 
nie powinien wskazując rodzaje odpadów, 
które będzie odbierał, ograniczać się je-
dynie do grupy oznaczonej kodem 2027.

ust. 4. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza 
się dowód uiszczenia opłaty skarbowej 
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 właści-
cieli nieruchomości są kompletne i zgodne 
z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wyko-
nywania działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, określone w ustawie z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 391)”.

ust. 5. Oświadczenie, o którym mowa 
w ust. 4, powinno zawierać także:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, 
nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświad-
czenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby upraw-
nionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze 
wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej 
funkcji.

komentarz
n Wniosek o wpis do rejestru podlega opła-

cie skarbowej, która wynosi 50 zł zgodnie 
z ust. 36 pkt 9a części I załącznika do ustawy 
z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. 
zm.). Wnioskodawca dołącza do wniosku 
zaświadczenie o uiszczeniu opłaty. Na pod-
stawie art. 14 ustawy nowelizującej przed-
siębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie tej 
ustawy posiadali zezwolenie na odbiera-
nie odpadów komunalnych, są zwolnieni 
z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do 
rejestru działalności regulowanej. 

n Do wniosku przedsiębiorca składa dodatko-
wo oświadczenie w sprawie prawdziwości 
danych zawartych we wniosku oraz znajo-

mości i spełniania warunków wykonywania 
działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści. Oświadczenie oprócz tekstu zawartego 
w art. 9c ust. 4 zawierać powinno ponadto: 
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo 

imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 
– oznaczenie miejsca i datę złożenia 

oświadczenia; 
– podpis przedsiębiorcy lub osoby upraw-

nionej do reprezentowania przedsiębior-
cy ze wskazaniem imienia i nazwiska 
oraz pełnionej funkcji.

n W literaturze podniesiono wątpliwości, co 
na gruncie u.c.p.g. oznaczają warunki wy-
konywania działalności i czy ograniczają 
się one tylko do wymagań, o których mowa 
w art. 9d ust. 1. Na wątpliwości takie wskazu-
je w szczególności A. Górski28. W jego ocenie 
wymagania określone w art. 9d to niejedyne 
„warunki prowadzenia działalności”, o ja-
kich mówi ustawa. Stwierdzenie to oparte 
byłoby na wykładni językowej odpowiednich 
przepisów i wynikającym z niej założeniu, że 
owe warunki (art. 9c ust. 4) to coś szerszego 
niż wymagania, do których odnosi się art. 
9d (użycie słowa warunki zamiast słowa wy-
magania należałoby uznać za celowy zabieg 
ustawodawcy, podkreślający, iż nie chodzi 
tylko o wymagania z art. 9d). W takim razie 
do warunków należałoby zaliczyć również 
obowiązki dotyczące sposobu prowadzenia 
działalności, określone w art. 9e-h29. Nato-
miast zdaniem W. Radeckiego oświadczenie 
dotyczące znajomości i spełniania warunków 
dotyczy warunków określonych w art. 9d 
ust. 1 u.c.p.g. Autorzy komentarza podzie-
lają pogląd W. Radeckiego. Stanowisko to 
potwierdza także Ministerstwo Sprawiedli-
wości30 – szerzej por. uwagi do art. 6j u.c.p.g.

n Oświadczenie dotyczące spełnienia wa-
runków odwołuje się także do wymagań 
wskazanych w art. 9d ust. 1 u.c.p.g. oraz 
do wymagań, o których jest mowa w wy-
danym na podstawie art. 9d ust. 2 rozpo-
rządzeniu ministra środowiska w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. W kwestii skutków braku 
rozporządzenia dla oświadczeń wniosko-
dawców – por. komentarz do art. 9d.

n Ani ustawa o swobodzie działalności go-
spodarczej, ani też u.c.p.g. nie przewidują 
odpowiedzialności karnej za złożenie nie-
prawdziwego oświadczenia ze względu na 
brak klauzuli zastępującej pouczenie o od-
powiedzialności karnej za składanie fałszy-
wego oświadczenia  (por. uwagi do art. 6n 
u.c.p.g.). Złożenie nieprawdziwego oświad-
czenia nie pozostanie jednak bez sankcji. 
Skutkować może bowiem wydaniem zaka-
zu prowadzenia działalności przez przed-
siębiorcę – szerzej por. komentarz do art. 
9j u.c.p.g.

n Oświadczenie, o którym mowa w komen-
towanym przepisie, jest oświadczeniem 
wiedzy, a nie oświadczeniem woli, dlatego 
też nie jest możliwie jego złożenie przez 
pełnomocnika (por. uwagi do przepisu art. 8 
ust. 1b u.c.p.g.).

ust. 6. Wpis jest dokonany z chwilą zamiesz-
czenia danych w rejestrze.

komentarz
n Wpis dokonywany jest w momencie za-

mieszczenia danych w rejestrze. Organ pro-
wadzący rejestr wydaje ponadto zaświad-
czenie o dokonaniu wpisu.

ust. 7. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 
dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsię-
biorcy numer rejestrowy.
ust. 8. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
przetwarza dane wpisane do rejestru oraz 
zapewnia bezpieczeństwo tych danych.

komentarz
n Organ prowadzący rejestr nadaje każdemu 

wpisanemu do rejestru przedsiębiorcy nu-
mer rejestrowy. 

n Organ prowadzący rejestr przetwarza dane 
osobowe i zapewnia ich bezpieczeństwo.

ust. 9. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
przekazuje marszałkowi województwa wykaz 
podmiotów wpisanych w danym miesiącu do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego 
rejestru, zawierający dane, o których mowa 
w art. 9b ust. 4.

komentarz
n Komentowany przepis został wprowadzo-

ny do u.c.p.g. przez nową ustawę o od-
padach. Celem tej regulacji jest zagwa-
rantowanie odpowiedniego przepływu 
informacji pomiędzy podmiotami prowa-
dzącymi rejestry działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości oraz 
podmiotami, które prowadzą rejestr pod-
miotów wprowadzających produkty, pro-
dukty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami (marszałkowie województw). 
Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 6 nowej ustawy 
o odpadach marszałek województwa doko-
nuje wpisu do rejestru z urzędu podmiotu, 
który uzyskał wpis do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości – na podstawie u.c.p.g.

n Nowa ustawa o odpadach tworzy także 
Bazę danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami. W bazie gro-
madzi się m.in. informacje o podmiotach 
odbierających odpady komunalne od wła-
ścicieli nieruchomości wraz z informa-
cjami o ilości odebranych odpadów ko-
munalnych, z podziałem na odbierane 
selektywnie i zmieszane, z wyodrębnie-
niem odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji.

ust. 10.  Wykaz, o którym mowa w ust. 9, jest 
przekazywany do końca miesiąca następują-
cego po okresie objętym wykazem.

komentarz
n Komentowany przepis został wprowadzony 

do u.c.p.g. przez nową ustawę o odpadach. 
n Komentowany przepis określa termin, 

w jakim organ prowadzący rejestr w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości obowiązany jest 
przekazać dane właściwemu marszałkowi 
województwa. Dane powinny być przeka-
zywane do końca miesiąca następującego 
po okresie objętym wykazem.

Art. 9d [Wymagania w stosunku 
do podmiotu odbierającego odpady 
komunalne]

ust. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości jest obowiązany 
do spełnienia następujących wymagań:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego 
odbieranie odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości oraz zapewnienia jego 
odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarne-
go pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) spełnienia wymagań technicznych doty-
czących wyposażenia pojazdów do odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania 
i wyposażenia bazy magazynowo-transporto-
wej.

ust. 2. Minister właściwy do spraw środowi-
ska w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw gospodarki określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe wymaga-
nia, o których mowa w ust. 1, kierując się 
koniecznością ujednolicenia wymagań doty-
czących odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów.

komentarz
n Komentowany przepis określa wymagania, 

które powinien spełnić podmiot odbiera-
jący odpady komunalne. 

n Wymagania zostały podzielone na 4 grupy:
– posiadanie odpowiedniego wyposażenia 

i zapewnienie jego odpowiedniego stanu 
technicznego, 

– utrzymanie odpowiedniego stanu sani-
tarnego pojazdów i urządzeń, 

– odpowiednie wyposażenie pojazdów, 
– zapewnienie odpowiedniego usytuowa-

nia i wyposażenia bazy magazynowo-
-transportowej.

n Wymagania są formułowane bardzo ogól-
nie, co pozostawia daleko idące możliwości 
ich interpretacji. W celu ujednolicenia wy-
magań dotyczących odbierania odpadów 
komunalnych art. 9d ust. 2 wprowadza 
upoważnienia dla ministra właściwego 
do spraw środowiska, aby w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw gospo-
darki określił w formie rozporządzenia 
szczegółowe wymagania. Ministerstwo 
Środowiska przygotowało już wiosną 
2012 r. projekt rozporządzenia w spra-
wie szczegółowych wymagań w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. Projekt roz-
porządzenia podlegał procedurze notyfi-
kacji Komisji Europejskiej na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 
grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz.U. z 2002 r. nr 
239, poz. 2039). Pomimo iż notyfikacja za-
kończyła się pomyślnie w sierpniu 2012 r., 
a przedstawiciele Ministerstwa Środowi-
ska zapowiadali szybkie wejście rozporzą-
dzenia w życie, to ukazało się ono dopiero 
w Dzienniku Ustaw z 25 stycznia 2013 r. 
Rozporządzenie ministra środowiska z 11 
stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści (dalej – rozporządzenie w sprawie wy-
magań) wejdzie w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. Brak podstawowego 
dla podmiotów odbierających odpady aktu 
prawnego wywoływał niepewność co do 
zasad ich funkcjonowania, tym bardziej 
że spełnienie przewidzianych w rozpo-
rządzeniu w sprawie wymagań warun-
ków wymaga poczynienia nakładów przez 
część podmiotów. 

n Począwszy od 1 stycznia 2013 r. działal-
ność w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości 
można prowadzić wyłącznie na podsta-
wie wpisu do rejestru działalności regu-
lowanej. Zgodnie z par. 6 rozporządze-
nia w sprawie wymagań podmioty, które 
przed dniem wejścia w życie rozporzą-
dzenia uzyskały wpis lub złożyły wniosek 
o wpis do rejestru lub gminne jednostki 
organizacyjne, które przed dniem wej-
ściem w życie rozporządzenia prowadziły 
działalność w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, powinny dostosować się do 
wymagań wynikających z rozporządze-
nia w terminie 3 miesięcy od dnia jego 
wejścia w życie. Brak dostosowania się 
do wymagań we wskazanym terminie 
stanowić będzie podstawę do wykreśle-
nia przedsiębiorcy z rejestru działalności 
regulowanej na podstawie art. 9j ust. 2 
pkt 3 u.c.p.g.  (por. komentarz do art. 9j 
u.c.p.g.) lub do wydania zakazu wykony-
wania działalności w zakresie odbierania 
odpadów od właścicieli nieruchomości 
przez wojewódzkiego inspektora ochro-
ny środowiska w stosunku do jednostki 
gminnej na podstawie art. 9k pkt 1 u.c.p.g. 
(por. komentarz do art. 9k u.c.p.g.).

n Poniżej przedstawiamy główne wymagania, 
które powinny spełniać podmioty odbie-
rające odpady od właścicieli nieruchomo-
ści zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
wymagań.

n Po pierwsze, podmiot odbierający odpa-
dy komunalne powinien posiadać bazę 
magazynowo-transportową usytuowaną 
w gminie, z terenu której odbiera odpa-
dy lub w odległości nie większej niż 60 
km od granicy tej gminy. Baza musi być 
usytuowana na terenie, do którego pod-
miot posiada tytuł prawny. Przedsiębior-
ca/jednostka gminna zobowiązana jest 
do zapewnienia odpowiedniego wyposa-
żenia bazy magazynowo-transportowej, 
w szczególności:
– teren bazy magazynowo-transportowej 

powinien być zabezpieczony w sposób 
uniemożliwiający wstęp osobom nieupo-
ważnionym,

– miejsca przeznaczone do parkowania 
pojazdów powinny być zabezpieczone 
przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, 

– miejsca magazynowania selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych po-
winny być zabezpieczone przed emisją 
zanieczyszczeń do gruntu oraz zabez-
pieczone przed działaniem czynników 
atmosferycznych, 

– teren bazy magazynowo-transportowej 
powinien być wyposażony w urządzenia 
lub systemy zapewniające zagospodaro-
wanie wód opadowych i ścieków prze-
mysłowych, pochodzących z terenu bazy 
zgodnie z wymaganiami prawa wodnego,

– baza powinna posiadać miejsca przezna-
czone do parkowania pojazdów,
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– baza powinna posiadać pomieszczenie 
socjalne dla pracowników odpowiadające 
liczbie zatrudnionych osób, 

– baza powinna posiadać miejsca do ma-
gazynowania selektywnie zebranych od-
padów z grupy odpadów komunalnych,

– baza powinna posiadać legalizowaną sa-
mochodową wagę najazdową – w przy-
padku gdy na terenie bazy następuje ma-
gazynowanie odpadów, 

– baza powinna posiadać punkt bieżącej 
konserwacji i napraw pojazdów oraz 
miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, 
o ile czynności te nie są wykonywane 
przez uprawnione podmioty zewnętrzne 
poza terenem bazy magazynowo-trans-
portowej. Część transportowa oraz część 
magazynowa bazy mogą znajdować się 
na oddzielnych terenach.

n Kolejnym wymaganiem są obowiązki w za-
kresie posiadania wyposażenia umożliwia-
jącego odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz jego od-
powiedniego stanu technicznego. Zgodnie 
z par. 3 rozporządzenia w sprawie wymagań 
podmiot odbierający odpady komunalne 
powinien posiadać co najmniej dwa po-
jazdy przystosowane do odbierania zmie-
szanych odpadów komunalnych oraz co 
najmniej dwa pojazdy przystosowane do 
odbierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych, a także co najmniej jeden 
pojazd do odbierania odpadów bez funk-
cji kompaktującej. Pojazdy powinny być 
trwale i czytelnie oznakowane, w widocz-
nym miejscu, nazwą firmy oraz danymi 
adresowymi i numerem telefonu podmiotu 
odbierającego odpady komunalne od wła-
ścicieli nieruchomości.

n W zakresie wymagań technicznych dla 
pojazdów rozporządzenie wymaga mię-
dzy innymi, aby pojazdy były wyposażone 
w system monitoringu bazujący na syste-
mie pozycjonowania satelitarnego umoż-
liwiający trwałe zapisywanie, przechowy-
wanie i odczytywanie danych o położeniu 
pojazdu i miejscach postojów oraz czujni-
ków zapisujących dane o miejscach wyła-
dunku odpadów.

Art. 9e. [Postępowanie 
w stosunku do odebranych 
odpadów komunalnych]

ust. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości jest obowiązany 
do:
1) przekazywania odebranych od właści-
cieli nieruchomości selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych do instalacji odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierar-
chią postępowania z odpadami, o której mowa 
w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach;
2) przekazywania odebranych od właścicieli 
nieruchomości zmieszanych odpadów komu-
nalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych prze-
znaczonych do składowania do regionalnej 
instalacji do przetwarzania odpadów komu-
nalnych.
ust. 2. Zakazuje się mieszania selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych ze zmiesza-
nymi odpadami komunalnymi odbieranymi od 
właścicieli nieruchomości.

komentarz
n Komentowany przepis określa obowiązki 

podmiotu odbierającego odpady komunal-
ne od właścicieli nieruchomości w zakresie 
ich przekazywania do zagospodarowania 
w odniesieniu do poszczególnych frakcji 
odpadów. 

n Art. 9e ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. dotyczy odpadów 
selektywnie zbieranych, a art. 9e ust. 1 pkt 2 
u.c.p.g. odpadów zmieszanych, odpadów 
zielonych i resztek z sortowania przezna-
czonych do składowania.

n Zgodnie z komentowanym art. 9e ust. 1 pkt 
1 u.c.p.g. podmiot odbierający odpady obo-
wiązany jest przekazać selektywnie zebrane 
frakcje odpadów komunalnych do instalacji 
odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hie-
rarchią postępowania z odpadami, o której 
mowa w art. 7 ustawy o odpadach. 23 stycz-
nia 2013 r. ustawa o odpadach utraciła moc, 
a w życie weszła nowa ustawa o odpadach. 
Na podstawie art. 203 nowej ustawy o odpa-
dach ilekroć w obowiązujących przepisach 
jest mowa o ustawie z 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach, należy przez to rozumieć 

ustawę z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
W nowej ustawie o odpadach hierarchię 
postępowania z odpadami reguluje art. 17. 
Hierarchia ta jest zgodna z postanowie-
niami dyrektywy 2008/98/WE i w tym za-
kresie nowa ustawa o odpadach dokonuje 
ich implementacji do polskiego porządku 
prawnego, i obejmuje:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów,
2) przygotowywanie do ponownego użycia,
3) recykling,
4) inne procesy odzysku,
5) unieszkodliwianie.

n Do selektywnie zebranych frakcji odpadów 
komunalnych nie ma zastosowania zasada 
regionalizacji wprowadzona ustawą nowe-
lizującą. Odpady zebrane selektywnie mogą 
być przetwarzane w instalacjach położo-
nych poza regionem, na terenie którego 
zostały wytworzone, ale zawsze z uwzględ-
nieniem zasady bliskości, zgodnie z art. 
20 nowej ustawy o odpadach. To znaczy 
– w miejscu powstania, a jeśli nie jest to 
możliwe, to jak najbliżej miejsca powstania 
przy zachowaniu hierarchii postępowania 
z odpadami i przy uwzględnieniu najlepszej 
dostępnej techniki lub technologii, o której 
mowa w art. 143 prawa ochrony środowiska. 

n Na podstawie komentowanego art. 9e ust. 
1 pkt 2 u.c.p.g. podmioty (zarówno przed-
siębiorcy, jak i jednostki gminne) odbie-
rające odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości zobowiązane są do przeka-
zywania trzech frakcji odpadów – odpadów 
zmieszanych, odpadów zielonych oraz po-
zostałości z sortowania odpadów komunal-
nych przeznaczonych do składowania do 
regionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych. Są to trzy frakcje 
objęte tzw. regionalizacją. Zgodnie z art. 20 
ust. 7 nowej ustawy o odpadach zakazuje 
się przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych, pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych oraz pozostało-
ści z procesu mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych, o ile 
są przeznaczone do składowania, i odpadów 
zielonych poza obszarem regionu gospo-
darki odpadami komunalnymi, na którym 
zostały wytworzone.

n Nowa ustawa o odpadach posługuje się 
terminem: „pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych oraz pozostało-
ści z procesu mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych, o ile 
są przeznaczone do składowania” w miej-
sce terminu: „pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania” stosowanego w ustawie 
o odpadach oraz w u.c.p.g. Oznacza to de 
facto rozszerzenie frakcji objętych regio-
nalizacją. Powyższe nie ma jednak zna-
czenia dla obowiązków podmiotu odbie-
rającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości w zakresie przekazywa-
nia odpadów do regionalnych instalacji do 
przetwarzania odpadów, w szczególności 
nie rozszerza obowiązków podmiotów od-
bierających odpady.

n Regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych są kategorią in-
stalacji, na których opiera się nowy system 
gospodarowania odpadami. Szczegółowe 
uwagi dotyczące instalacji regionalnych 
– porównaj komentarz do art. 3a u.c.p.g. 
Należy wskazać, iż nowa ustawa o odpa-
dach wprowadziła niewielką zmianę redak-
cyjną do definicji regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów (RIPOK)31. Przed-
miotowa zmiana rozstrzyga wątpliwości 
dotyczące metod przetwarzania, które po-
winna zapewnić instalacja, aby uzyskać 
status regionalnej. 

n Obecnie, co wynika z uchwalonych 
w 2012 r. wojewódzkich planów gospo-
darki odpadami, sytuacja poszczególnych 
regionów zagospodarowania odpadów pod 
względem stanu instalacji regionalnych 
jest zróżnicowana. W skali kraju należy 
wskazać na niewystarczającą liczbę in-
stalacji regionalnych. Występują regiony, 
w których nie ma żadnej działającej in-
stalacji regionalnej, oraz takie, w których 
moce przerobowe instalacji regionalnych 
są wyższe niż całkowity wolumen odpa-
dów komunalnych wytwarzany w danym 
regionie (województwo zachodniopomor-
skie). W wielu regionach istniejące insta-
lacje regionalne mają ograniczone moce 
przerobowe i nie będą mogły przetwo-
rzyć wszystkich odpadów, o których mowa 
w art. 9e ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.

n Należy uznać, iż w przypadku braku re-
gionalnej instalacji do przetwarzania od-
padów w danym regionie lub niemożno-
ści przyjęcia odpadów przez instalację 
regionalną (np. z powodu ograniczonych 
mocy przerobowych) podmiot odbierają-
cy odpady jest obiektywnie pozbawiony 
możliwości spełnienia obowiązku, o któ-
rym mowa w art. 9e ust. 1 pkt 2 u.c.p.g., 
i powinien przekazywać odpady do insta-
lacji posiadających status instalacji za-
stępczych. Instalacje zastępcze to, zgod-
nie z art. 38 ust. 2 pkt 2 nowej ustawy 
o odpadach, wskazane w wojewódzkich 
planach gospodarki odpadami instalacje 
przewidziane do zastępczej obsługi tych 
regionów, w przypadku gdy znajdująca 
się w nich instalacja uległa awarii lub 
nie może przyjmować odpadów z innych 
przyczyn oraz do czasu uruchomienia 
regionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych.

n Naruszenie przez podmiot odbierający od-
pady obowiązku z art. 9e ust. 1 pkt. 2 u.c.p.g. 
pociąga za sobą sankcje. Zgodnie z art. 9x 
ust. 1 pkt 3 u.c.p.g. podmiot, który nie prze-
kazuje odebranych od właścicieli nierucho-
mości zmieszanych odpadów komunal-
nych odpadów zielonych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych prze-
znaczonych do składowania do regionalnej 
instalacji do przetwarzania odpadów ko-
munalnych podlega karze pieniężnej w wy-
sokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy 
ujawniony przypadek. Drugi stwierdzony 
przypadek naruszenia przedmiotowego 
obowiązku stanowi podstawę do:
– wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru 

działalności regulowanej – por. uwagi 
do art. 9j ust. 2 u.c.p.g. 

– bądź wydania zakazu prowadzenia dzia-
łalności jednostce gminnej – por. uwagi 
do art. 9 k pkt 2 u.c.p.g. 

n Celem komentowanego art. 9e ust. 1 pkt 
2 u.c.p.g. jest zapewnienie strumienia 
odpadów komunalnych instalacjom re-
gionalnym. Nakładając obowiązki na pod-
mioty odbierające odpady, de facto ko-
mentowany przepis przyznaje wyłączne 
uprawnienie instalacjom regionalnym 
w zakresie przetwarzania trzech frak-
cji odpadów. Jest to jeden z kluczowych 
przepisów reformy wprowadzonej przez 
ustawę nowelizującą. Na jego podstawie 
strumień odpadów komunalnych z trzech 
frakcji kierowany jest jedynie do instalacji 
o statusie regionalnych. Zgodnie z uza-
sadnieniem do projektu ustawy noweli-
zującej jej celem było m.in. zwiększenie 
liczby nowoczesnych instalacji do odzy-
sku, w tym recyklingu, oraz unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych w sposób 
inny niż składowanie odpadów poprzez 
zapewnienie tym instalacjom strumie-
nia odpadów. 

n W kontekście komentowanego art. 9e ust. 1 
pkt 2 u.c.p.g., art. 6d u.c.p.g. oraz art. 6m 
ust. 1 u.c.p.g. pojawia się pytanie o możli-
wość kierowania przez gminę strumienia 
odpadów do konkretnej instalacji regio-
nalnej, tj. o możliwość wskazania w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia 
lub umowie z wykonawcą usługi odbiera-
nia odpadów od właścicieli nieruchomości 
(wybieranym na podstawie art. 6d u.c.p.g.) 
konkretnej instalacji, do której powinien on 
przekazywać odpady objęte obowiązkiem 
z art. 9e ust. 1 pkt 2, zebrane na terenie 
danej gminy/danego sektora. 

n Powyższe wątpliwości dotyczą strumienia 
odpadów, nad którym władztwo ma gmina. 
Podmioty odbierające odpady od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkanych, na któ-
rych powstają odpady komunalne, a które 
nie zostały objęte systemem gminnym na 
podstawie art. 6c ust. 2 u.c.p.g. samodziel-
nie dokonują wyboru instalacji regionalnej 
(zastępczej), do której przekazują odpady.

n Kontrola nad strumieniem odpadów jest 
kwestią kluczową z punktu widzenia plano-
wania nowych instalacji. Bez zagwaranto-
wania strumienia odpadów dla konkretnej 
instalacji trudno wyobrazić sobie sfinanso-
wanie budowy kosztownych instalacji prze-
twarzania odpadów. Gwarantowana wiel-
kość strumienia odpadów o odpowiednich 
właściwościach kalorycznych jest podsta-
wowym parametrem przy podejmowaniu 
decyzji o budowie i finansowaniu takich 
przedsięwzięć. Dotychczasowy brak regula-
cji prawnych zapewniających gminom kon-
trolę strumienia odpadów stanowił jedną 

z największych barier dla sfinansowania 
i budowy nowoczesnych instalacji prze-
twarzania odpadów. 

n Zdaniem części autorów obowiązujące 
przepisy, w szczególności u.c.p.g., nie po-
zwalają na kierowanie strumienia odpa-
dów do konkretnej instalacji. Dopuszczenie 
takiej możliwości byłoby ograniczeniem 
zasady swobody prowadzenia działalności 
gospodarczej, niemającym umocowania 
w obowiązujących przepisach32. W tym kon-
tekście wskazuje się także na argumenty 
dotyczące wolności działalności gospodar-
czej oraz ochrony konkurencji. 

n Stanowisko Ministerstwa Środowiska 
w sprawie możliwości kierowania odpadów 
do konkretnej instalacji jest następujące:

Odpowiedź na interpelację 
nr 3266
Odnosząc się do problemu kierowania 
strumienia odpadów z terenu gminy do 
konkretnej regionalnej instalacji do prze-
twarzania odpadów komunalnych, to 
w opinii ministra środowiska na gruncie 
przepisów ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach jest to możliwe, 
jeżeli gmina przeprowadzi przetarg na od-
bieranie odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości. Jednakże wybór 
konkretnej instalacji należy rozpatrywać 
na gruncie odrębnych przepisów ustaw, 
m.in. o samorządzie gminnym, o finansach 
publicznych, prawa zamówień publicz-
nych itp. Wobec powyższego gmina ma 
prawo wykonywać zadania o charakterze 
użyteczności publicznej za pomocą wła-
snych jednostek budżetowych lub spółek 
prawa handlowego z zastosowaniem in-
stytucji tzw. zamówień in house. Dotyczy 
to przypadków, gdy zadanie zostaje po-
wierzone utworzonemu w tym celu przez 
gminę podmiotowi (np. własnej jednost-
ce organizacyjnej, spółce prawa handlo-
wego), w odniesieniu do którego gmina 
będzie sprawować pełną kontrolę (100 proc. 
udziałów albo akcji). W takim przypadku 
gmina nie będzie miała obowiązku stoso-
wania procedur udzielania zamówień pu-
blicznych określonych w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1778 
z późn. zm.)33. 

n Autorzy niniejszego komentarza podzielają 
w powyższym zakresie stanowisko mini-
stra środowiska.

n W naszej ocenie komentowany przepis 
art. 9e ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. nie zawiera 
wprawdzie regulacji w zakresie możli-
wości kierowania strumienia odpadów do 
konkretnej instalacji, a jedynie wyposaża 
instalacje regionalne w rodzaj monopolu 
na zagospodarowanie niektórych frakcji 
odpadów, możliwość kierowania stru-
mienia odpadów wynika jednak z innych 
przepisów u.c.p.g., w tym w szczególności 
z art. 3a u.c.p.g. Naszym zdaniem gmina 
budując własną instalację bądź dokonując 
np. wyboru koncesjonariusza, którego wy-
nagrodzenie stanowi prawo eksploatacji 
instalacji, zleciła już zagospodarowanie 
odpadów. Wobec tego nie ma potrzeby 
zlecania zagospodarowania na podsta-
wie art. 6d ust. 1 u.c.p.g. Stanowisko, iż 
to podmiot odbierający odpady może wy-
bierać instalacje regionalne, do których 
przekazywać będzie odpady, uważamy 
za nieprawidłowe i sprzeczne z celem 
i literą u.c.p.g.

n Jesteśmy zdania, iż w przypadku ogło-
szenia przetargu na odbieranie odpadów 
na podstawie art. 6d u.c.p.g. gmina może 
wskazać wykonawcy instalację regionalną 
lub inną (w przypadku frakcji selektywnie 
zebranych), do której powinien przekazy-
wać odpady, jeżeli ich zagospodarowanie 
zostało uprzednio zlecone, w szczególno-
ści na podstawie art. 3a u.c.p.g. Natomiast 
w przypadku przetargu na odbieranie i za-
gospodarowanie podmiot odbierający od-
pady komunalne będzie wybierał i wskazy-
wał w ofercie instalacje, do których będzie 
przekazywał odpady. 

n W kontekście możliwości kierowania stru-
mienia odpadów do konkretnych instalacji 
wskazujemy na zawisłą przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę 
o sygnaturze C-292/12. Trybunał odpowie 
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między innymi na pytanie: czy art. 106 
ust. 1 w związku z art. 102 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej jak również 
swobody przepływu towarów, przedsię-
biorczości i świadczenia usług należy in-
terpretować w ten sposób, że nie stanowi 
naruszenia żadnego (żadnej) z nich, jeżeli 
państwo członkowskie dopuści, by na okre-
ślonym obszarze przedsiębiorstwu, które 
prowadzi określoną instalację przetwarza-
nia odpadów, przyznane zostało za wyna-
grodzeniem wyłączne prawo przetwarza-
nia odpadów komunalnych, w sytuacji gdy 
w promieniu 260 km działa wiele przed-
siębiorstw konkurencyjnych, do których 
należy wiele różnych instalacji przetwarza-
nia odpadów, odpowiadających wymogom 
środowiskowym i stosujących równoważ-
ne technologie? Oraz: czy art. 16 ust. 3 dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE należy interpretować w ten 
sposób, że państwo członkowskie może 
w oparciu o zasadę bliskości ograniczyć 
konkurencję i zezwolić, by przedsiębior-
stwu, które prowadzi instalację przetwa-
rzania odpadów, położoną najbliżej miejsca 
powstawania odpadów, przyznać za wyna-
grodzeniem wyłączne prawo przetwarzania 
odpadów, w sytuacji gdy w promieniu 260 
km działa wiele przedsiębiorstw konkuren-
cyjnych, do których należy wiele różnych 
instalacji przetwarzania odpadów, odpo-
wiadających wymogom środowiskowym 
i stosujących równoważne technologie? 
 n Art. 9e ust. 2 u.c.p.g. wprowadza zakaz mie-
szania odpadów zbieranych selektywnie. 
Sankcję za złamanie tego zakazu przewi-
duje art. 9x ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.

 Art. 9f. [Niedopełnienie przez 
właściciela nieruchomości obowiązku 
w zakresie selektywnego zbierania]

W przypadku niedopełniania przez właściciela 
nieruchomości obowiązku w zakresie selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych 
podmiot odbierający odpady komunalne przyj-
muje je jako zmieszane odpady komunalne 
i powiadamia o tym gminę.

 komentarz
 n W przypadku stwierdzenia, iż właściciel 
nieruchomości nie spełnia obowiązków 
w zakresie selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych, podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane i po-
wiadamia gminę o niedopełnieniu przez 
właściciela nieruchomości obowiązków.
 n Obowiązki w zakresie selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych przez właści-
cieli nieruchomości wprowadza regulamin 
utrzymania czystości i porządku wydany 
zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.c.p.g. Re-
gulamin określa sposób wypełniania tego 
obowiązku. W szczególności może wprowa-
dzić zarówno selektywną zbiórkę odpadów 
u źródła, jak i w punktach selektywnego 
zbierania (tzw. gniazdach). 
 n Zgodnie z art. 23 ust. 1 nowej ustawy o od-
padach – odpady są zbierane w sposób se-
lektywny. W tym zakresie nowa ustawa 
o odpadach nie wprowadza zmiany do do-
tychczasowego stanu prawnego, gdyż tak 
sformułowany wymóg obowiązywał rów-
nież w dotychczasowym stanie prawnym.
 n Obowiązkiem właściciela nieruchomo-
ści jest w przypadku selektywnej zbiórki 
prowadzonej u źródła zbieranie odpadów 
z podziałem na określone w regulaminie 
frakcje odpadów. Regulamin może zawierać 
dalej idące wymagania w zakresie sposobu 
prowadzenia selektywnego zbierania, np. 
przez określenie dopuszczalnego poziomu 
zanieczyszczenia odpadów zbieranych se-
lektywnie innymi rodzajami odpadów, co 
pozwoli na stwierdzenie, kiedy odpady są 
selektywnie zbierane. Szerzej porównaj ko-
mentarz do art. 4 ust. 2 u.c.p.g. Komento-
wany przepis wydaje się dotyczyć właśnie 
niedopełnienia obowiązków w zakresie se-
lektywnej zbiórki u źródła.
 n „Kontrola” przez podmiot odbierający od-
pady wypełniania obowiązku selektyw-
nej zbiórki prowadzonej jedynie w formie 
punktów selektywnego zbierania (tzw. 
gniazd) wydaje się utrudniona. Co więcej, 
podmiot odbierający odpady w tej sytu-
acji odbiera od właściciela nieruchomości 
wyłącznie odpady zmieszane pozbawione 
frakcji podlegających selektywnej zbiórce 
– te powinny zostać przekazane do punk-

tów selektywnej zbiórki. Aby stwierdzić 
niedopełnienie obowiązku przez właści-
ciela nieruchomości, podmiot odbierający 
musiałby dokonać analizy składu odpadów 
zmieszanych i stwierdzić występowanie 
w nich frakcji podlegających selektywnej 
zbiórce.
 n U.c.p.g. wprowadza niższe opłaty za gospo-
darowanie odpadami dla właścicieli nieru-
chomości, którzy zbierają odpady w sposób 
selektywny (art. 6k ust. 3 u.c.p.g.). Stanowić 
ma to zachętę do prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów. Mieszkańcy, którzy dekla-
rują selektywne zbieranie, a w rzeczywisto-
ści tego nie czynią, korzystają bezprawnie 
z niższej stawki opłaty. Art. 6f u.c.p.g. ma 
na celu ułatwienie kontroli prawdziwości 
oświadczeń przez organy gminy. Otrzyma-
nie informacji o niezgodnym z deklaracją 
zbieraniu odpadów pozwoli na wszczęcie 
postępowania z art. 6 p u.c.p.g. w zakresie 
określenia wysokości opłaty.

 Art. 9g. [Obowiązki podmiotu 
odbierającego odpady na zlecenie 
właścicieli nieruchomości w zakresie 
samodzielnego osiągnięcia celów 
ekologicznych]

Podmiot odbierający odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości, który nie działa 
na podstawie umowy, o której mowa w art. 
6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa 
w art. 6f ust. 2, jest obowiązany do osiągnięcia 
w danym roku kalendarzowym w odniesieniu 
do masy odebranych przez siebie odpadów 
komunalnych poziomów recyklingu, przygoto-
wania 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.

 komentarz
 n Komentowany przepis wprowadza szcze-
gólny obowiązek dla przedsiębiorców oraz 
jednostek gminnych, które odbierają od-
pady komunalne na innej podstawie niż 
umowa z gminą zawarta w wyniku przetar-
gu, o którym mowa w art. 6d u.c.p.g. bądź 
w wyniku udzielenia zamówienia z wol-
nej ręki na podstawie art. 6f ust. 2 u.c.p.g. 
W szczególności chodzi tu o sytuacje, kiedy 
podmioty te odbierają odpady od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunal-
ne. Z tym obowiązkiem skorelowany jest 
obowiązek sprawozdawczy z art. 9n ust. 4 
i ust. 5 u.c.p.g.
 n Celem przepisu jest zagwarantowanie 
osiągnięcia celów ilościowych w zakresie 
poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi me-
todami oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania. Na pod-
stawie art. 3 b i 3 c u.c.p.g. obowiązek ten 
został nałożony na gminy w stosunku do 
całego strumienia odpadów komunalnych 
powstających na ich terenie. W stosunku 
do strumienia odpadów komunalnych kon-
trolowanego przez gminy na podstawie art. 
6c ust. 1 oraz 6c ust. 2 u.c.p.g. gminy mają 
możliwość zastosowania środków, które 
pozwolą na realizację tego celu, w szcze-
gólności poprzez stosowanie zachęt fiskal-
nych (opłata). 
 n Podmioty, o których mowa w komento-
wanym przepisie, są zobowiązane do osią-
gnięcia celów ilościowych określonych 
w przepisach wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 3b ust. 2 oraz art. 3c ust. 
2 u.c.p.g.– obecnie w rozporządzeniu mi-
nistra środowiska z 29 maja 2012 r. w spra-
wie poziomów recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów ko-
munalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 645) oraz 
rozporządzeniu ministra środowiska z 25 
maja 2012 r. w sprawie poziomów ograni-
czenia masy odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji przekazywanych 
do składowania oraz sposobu obliczania 
poziomu ograniczania masy tych odpadów 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 676).
 n Komentowany przepis budzi wątpliwości 
interpretacyjne. Literalna wykładnia wska-
zuje, iż znajduje on zastosowanie jedynie 
do podmiotów, które w ogóle nie świadczą 

usług na rzecz gminy. Zgodnie z tą inter-
pretacją przepis nie znajdzie zastosowania 
do podmiotów, które działają jednocześnie 
na podstawie umowy z gminą, jak i odbie-
rają odpady od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkanych, w stosunku do których 
rada gminy nie podjęła uchwały, o której 
mowa w art. 6c ust. 2 u.c.p.g., działają na 
terenie kilku gmin i w niektórych z nich 
odbierają odpady na zlecenie gminy, a w 
innych odbierają jedynie odpady od wła-
ścicieli nieruchomości niezamieszkanych 
oraz kiedy przedsiębiorca działający na te-
renie jednej gminy podzielonej na sektory 
zawarł z gminą umowę jedynie w stosunku 
do jednego z sektorów. 
 n Wykładnia celowościowa komentowane-
go przepisu prowadzi jednak do wniosku, 
iż znajduje on zastosowanie do wszyst-
kich podmiotów odbierających odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, 
w zakresie, w jakim nie działają one na 
zlecenie gminy. Innymi słowy, obowiązek 
osiągnięcia celów ilościowych nie dotyczy 
odpadów odebranych na zlecenie gmi-
ny. W praktyce, w przypadku podmiotu, 
który działa zarówno na zlecenie gminy, 
jak i na podstawie umów z właściciela-
mi nieruchomości, określenie wolumenu 
poszczególnych odpadów może okazać 
się utrudnione i wymagać będzie podję-
cia przez podmiot dodatkowych środków 
– jak np. odbierania odpadów na podsta-
wie umów w odrębny sposób (odrębne 
kursy pojazdów tylko do nieruchomości 
niezamieszkanych).
 n Należy ocenić negatywnie nieprecyzyjne 
sformułowanie komentowanego przepi-
su, w szczególności ze względu na to, iż 
niespełnienie obowiązku wprowadzone-
go przez ten przepis prowadzić może do 
sankcji w postaci wykreślenia przedsię-
biorcy z rejestru działalności regulowanej 
na tej podstawie lub wydania w stosunku 
do jednostki gminnej zakazu prowadzenia 
działalności przez wojewódzkiego inspek-
tora ochrony środowiska.

 Art. 9h. [Obowiązki podmiotu 
odbierającego odpady na zlecenie 
właścicieli nieruchomości w zakresie 
przekazania rachunku]

Podmiot odbierający odpady komunal-
ne od właścicieli nieruchomości, który nie 
działa na podstawie umowy, o której mowa 
w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi 
w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym 
mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany 
przekazać właścicielom nieruchomości, od 
których odbiera odpady komunalne, rachu-
nek, w którym są wyszczególnione koszty 
odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych.

 komentarz
 n Adresatem normy jest podobnie jak w przy-
padku art. 9g u.c.p.g. podmiot, który odbiera 
odpady komunalne z nieruchomości nieza-
mieszkanych, na których powstają odpady 
komunalne. W zakresie wątpliwości co do 
zakresu podmiotowego komentowanego 
przepisu – por. komentarz do art. 9g u.c.p.g.
 n Podmiot ten obowiązany jest do przekaza-
nia właścicielom nieruchomości rachun-
ku, w którym odrębnie zostaną wskazane 
koszty odbierania, a odrębnie zagospoda-
rowania.

 Art. 9i. [Wniosek o wykreślenie 
z rejestru]

W przypadku zakończenia działalności pole-
gającej 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 dzia-
łalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

 komentarz
 n Komentowany przepis wprowadza obo-
wiązek złożenia wniosku o wykreślenie 
z rejestru w ciągu 14 dni od dnia trwa-
łego zaprzestania wykonywania dzia-
łalności. 
 n Wydaje się, iż przepis ten znajdzie za-
stosowanie także do przedsiębiorców, 
którzy nigdy nie wykonywali działal-

ności na terenie danej gminy, a wpis do 
rejestru uzyskali jedynie na potrzeby 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na odbieranie odpadów ko-
munalnych. W zakresie problemu – czy 
wpis do rejestru działalności regulowa-
nej stanowić  może warunek podmioto-
wy udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia – porównaj komentarz do 
art. 9j u.c.p.g. 
 n W przypadku gdy przedsiębiorca nie złożył 
wniosku we wskazanym terminie, organ na 
podstawie art. 9j ust. 2 pkt 2 u.c.p.g. doko-
nuje wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru.

 Art. 9j. [Wykreślenie z rejestru 
z urzędu]

ust. 1. Wykreślenie z rejestru następuje 
w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 
1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej.
ust. 2. Wykreślenie z rejestru następuje także 
w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazują-
ce przedsiębiorcy wykonywania działalności 
gospodarczej objętej wpisem;
2) stwierdzono trwałe zaprzestanie wyko-
nywania przez przedsiębiorcę działalności 
gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
3) stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia 
wymagań określonych dla podmiotu odbie-
rającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości;
4) 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 komu-
nalnych;
5) przedsiębiorca, który nie działa na podsta-
wie 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 kolej-
nym 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 wyda-
nych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.

 komentarz
 n Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru może 
nastąpić wyłącznie w przypadkach okre-
ślonych przez ustawę (art. 66 ust. 3 usta-
wy o swobodzie działalności gospodarczej). 
 n Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków 
wymaganych do wykonywania działalności 
regulowanej nie podlega weryfikacji w mo-
mencie dokonania wpisu przedsiębiorcy 
do rejestru, natomiast podlega kontroli, 
w szczególności przez organ prowadzą-
cy rejestr danej działalności po uzyskaniu 
wpisu (art. 70 ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej).
 n Komentowany przepis wskazuje okolicz-
ności, w których organ wykreśla z urzędu 
przedsiębiorcę z rejestru działalności re-
gulowanej przedsiębiorców prowadzących 
odbiór odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości. Przepis ma charakter 
sankcyjny.
 n Przypadki, w których następuje zgodnie 
z komentowanym przepisem wykreślenie 
z rejestru z urzędu, można podzielić na 
dwie grupy. Pierwsza z nich to okolicz-
ności wskazane w art. 71 ust. 1 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej, 
druga to przyczyny wskazane w art. 9j 
ust. 2 u.c.p.g.
 n Pomimo że w art. 9j ust. 1 u.c.p.g. mowa 
jest o przypadkach (liczba mnoga) wska-
zanych w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie 
działalności, w których następuje wykre-
ślenie z rejestru, uznać należy, iż chodzi 
o przypadek wydania decyzji zakazującej 
prowadzenia działalności na podstawie jed-
nej z przesłanek wskazanych w art. 71 ust. 
1 ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej. Innymi słowy, wykreślenie z reje-
stru na podstawie art. 9j ust. 1 u.c.p.g. bę-
dzie zawsze poprzedzone wydaniem decyzji 
o zakazie wykonywania działalności objętej 
wpisem na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej. De-
cyzja o zakazie podlega natychmiastowemu 
wykonaniu i stanowi podstawę wykreśle-
nia przedsiębiorcy z rejestru. Zakaz doty-
czy jedynie działalności objętej wpisem do 
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między innymi na pytanie: czy art. 106 
ust. 1 w związku z art. 102 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej jak również 
swobody przepływu towarów, przedsię-
biorczości i świadczenia usług należy in-
terpretować w ten sposób, że nie stanowi 
naruszenia żadnego (żadnej) z nich, jeżeli 
państwo członkowskie dopuści, by na okre-
ślonym obszarze przedsiębiorstwu, które 
prowadzi określoną instalację przetwarza-
nia odpadów, przyznane zostało za wyna-
grodzeniem wyłączne prawo przetwarza-
nia odpadów komunalnych, w sytuacji gdy 
w promieniu 260 km działa wiele przed-
siębiorstw konkurencyjnych, do których 
należy wiele różnych instalacji przetwarza-
nia odpadów, odpowiadających wymogom 
środowiskowym i stosujących równoważ-
ne technologie? Oraz: czy art. 16 ust. 3 dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE należy interpretować w ten 
sposób, że państwo członkowskie może 
w oparciu o zasadę bliskości ograniczyć 
konkurencję i zezwolić, by przedsiębior-
stwu, które prowadzi instalację przetwa-
rzania odpadów, położoną najbliżej miejsca 
powstawania odpadów, przyznać za wyna-
grodzeniem wyłączne prawo przetwarzania 
odpadów, w sytuacji gdy w promieniu 260 
km działa wiele przedsiębiorstw konkuren-
cyjnych, do których należy wiele różnych 
instalacji przetwarzania odpadów, odpo-
wiadających wymogom środowiskowym 
i stosujących równoważne technologie? 

n Art. 9e ust. 2 u.c.p.g. wprowadza zakaz mie-
szania odpadów zbieranych selektywnie. 
Sankcję za złamanie tego zakazu przewi-
duje art. 9x ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.

Art. 9f. [Niedopełnienie przez 
właściciela nieruchomości obowiązku 
w zakresie selektywnego zbierania]
właściciela nieruchomości obowiązku 
w zakresie selektywnego zbierania]
właściciela nieruchomości obowiązku 

W przypadku niedopełniania przez właściciela 
nieruchomości obowiązku w zakresie selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych 
podmiot odbierający odpady komunalne przyj-
muje je jako zmieszane odpady komunalne 
i powiadamia o tym gminę.

komentarz
n W przypadku stwierdzenia, iż właściciel 

nieruchomości nie spełnia obowiązków 
w zakresie selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych, podmiot odbierający 
odpady przyjmuje je jako zmieszane i po-
wiadamia gminę o niedopełnieniu przez 
właściciela nieruchomości obowiązków.

n Obowiązki w zakresie selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych przez właści-
cieli nieruchomości wprowadza regulamin 
utrzymania czystości i porządku wydany 
zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.c.p.g. Re-
gulamin określa sposób wypełniania tego 
obowiązku. W szczególności może wprowa-
dzić zarówno selektywną zbiórkę odpadów 
u źródła, jak i w punktach selektywnego 
zbierania (tzw. gniazdach). 

n Zgodnie z art. 23 ust. 1 nowej ustawy o od-
padach – odpady są zbierane w sposób se-
lektywny. W tym zakresie nowa ustawa 
o odpadach nie wprowadza zmiany do do-
tychczasowego stanu prawnego, gdyż tak 
sformułowany wymóg obowiązywał rów-
nież w dotychczasowym stanie prawnym.

n Obowiązkiem właściciela nieruchomo-
ści jest w przypadku selektywnej zbiórki 
prowadzonej u źródła zbieranie odpadów 
z podziałem na określone w regulaminie 
frakcje odpadów. Regulamin może zawierać 
dalej idące wymagania w zakresie sposobu 
prowadzenia selektywnego zbierania, np. 
przez określenie dopuszczalnego poziomu 
zanieczyszczenia odpadów zbieranych se-
lektywnie innymi rodzajami odpadów, co 
pozwoli na stwierdzenie, kiedy odpady są 
selektywnie zbierane. Szerzej porównaj ko-
mentarz do art. 4 ust. 2 u.c.p.g. Komento-
wany przepis wydaje się dotyczyć właśnie 
niedopełnienia obowiązków w zakresie se-
lektywnej zbiórki u źródła.

n „Kontrola” przez podmiot odbierający od-
pady wypełniania obowiązku selektyw-
nej zbiórki prowadzonej jedynie w formie 
punktów selektywnego zbierania (tzw. 
gniazd) wydaje się utrudniona. Co więcej, 
podmiot odbierający odpady w tej sytu-
acji odbiera od właściciela nieruchomości 
wyłącznie odpady zmieszane pozbawione 
frakcji podlegających selektywnej zbiórce 
– te powinny zostać przekazane do punk-

tów selektywnej zbiórki. Aby stwierdzić 
niedopełnienie obowiązku przez właści-
ciela nieruchomości, podmiot odbierający 
musiałby dokonać analizy składu odpadów 
zmieszanych i stwierdzić występowanie 
w nich frakcji podlegających selektywnej 
zbiórce.

n U.c.p.g. wprowadza niższe opłaty za gospo-
darowanie odpadami dla właścicieli nieru-
chomości, którzy zbierają odpady w sposób 
selektywny (art. 6k ust. 3 u.c.p.g.). Stanowić 
ma to zachętę do prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów. Mieszkańcy, którzy dekla-
rują selektywne zbieranie, a w rzeczywisto-
ści tego nie czynią, korzystają bezprawnie 
z niższej stawki opłaty. Art. 6f u.c.p.g. ma 
na celu ułatwienie kontroli prawdziwości 
oświadczeń przez organy gminy. Otrzyma-
nie informacji o niezgodnym z deklaracją 
zbieraniu odpadów pozwoli na wszczęcie 
postępowania z art. 6 p u.c.p.g. w zakresie 
określenia wysokości opłaty.

Art. 9g. [Obowiązki podmiotu 
odbierającego odpady na zlecenie 

 [Obowiązki podmiotu 
odbierającego odpady na zlecenie 

 [Obowiązki podmiotu 

właścicieli nieruchomości w zakresie 
odbierającego odpady na zlecenie 
właścicieli nieruchomości w zakresie 
odbierającego odpady na zlecenie 

samodzielnego osiągnięcia celów 
ekologicznych]
samodzielnego osiągnięcia celów 
ekologicznych]
samodzielnego osiągnięcia celów 

Podmiot odbierający odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości, który nie działa 
na podstawie umowy, o której mowa w art. 
6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa 
w art. 6f ust. 2, jest obowiązany do osiągnięcia 
w danym roku kalendarzowym w odniesieniu 
do masy odebranych przez siebie odpadów 
komunalnych poziomów recyklingu, przygoto-
wania 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.

komentarz
n Komentowany przepis wprowadza szcze-

gólny obowiązek dla przedsiębiorców oraz 
jednostek gminnych, które odbierają od-
pady komunalne na innej podstawie niż 
umowa z gminą zawarta w wyniku przetar-
gu, o którym mowa w art. 6d u.c.p.g. bądź 
w wyniku udzielenia zamówienia z wol-
nej ręki na podstawie art. 6f ust. 2 u.c.p.g. 
W szczególności chodzi tu o sytuacje, kiedy 
podmioty te odbierają odpady od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunal-
ne. Z tym obowiązkiem skorelowany jest 
obowiązek sprawozdawczy z art. 9n ust. 4 
i ust. 5 u.c.p.g.

n Celem przepisu jest zagwarantowanie 
osiągnięcia celów ilościowych w zakresie 
poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi me-
todami oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania. Na pod-
stawie art. 3 b i 3 c u.c.p.g. obowiązek ten 
został nałożony na gminy w stosunku do 
całego strumienia odpadów komunalnych 
powstających na ich terenie. W stosunku 
do strumienia odpadów komunalnych kon-
trolowanego przez gminy na podstawie art. 
6c ust. 1 oraz 6c ust. 2 u.c.p.g. gminy mają 
możliwość zastosowania środków, które 
pozwolą na realizację tego celu, w szcze-
gólności poprzez stosowanie zachęt fiskal-
nych (opłata). 

n Podmioty, o których mowa w komento-
wanym przepisie, są zobowiązane do osią-
gnięcia celów ilościowych określonych 
w przepisach wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 3b ust. 2 oraz art. 3c ust. 
2 u.c.p.g.– obecnie w rozporządzeniu mi-
nistra środowiska z 29 maja 2012 r. w spra-
wie poziomów recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów ko-
munalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 645) oraz 
rozporządzeniu ministra środowiska z 25 
maja 2012 r. w sprawie poziomów ograni-
czenia masy odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji przekazywanych 
do składowania oraz sposobu obliczania 
poziomu ograniczania masy tych odpadów 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 676).

n Komentowany przepis budzi wątpliwości 
interpretacyjne. Literalna wykładnia wska-
zuje, iż znajduje on zastosowanie jedynie 
do podmiotów, które w ogóle nie świadczą 

usług na rzecz gminy. Zgodnie z tą inter-
pretacją przepis nie znajdzie zastosowania 
do podmiotów, które działają jednocześnie 
na podstawie umowy z gminą, jak i odbie-
rają odpady od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkanych, w stosunku do których 
rada gminy nie podjęła uchwały, o której 
mowa w art. 6c ust. 2 u.c.p.g., działają na 
terenie kilku gmin i w niektórych z nich 
odbierają odpady na zlecenie gminy, a w 
innych odbierają jedynie odpady od wła-
ścicieli nieruchomości niezamieszkanych 
oraz kiedy przedsiębiorca działający na te-
renie jednej gminy podzielonej na sektory 
zawarł z gminą umowę jedynie w stosunku 
do jednego z sektorów. 

n Wykładnia celowościowa komentowane-
go przepisu prowadzi jednak do wniosku, 
iż znajduje on zastosowanie do wszyst-
kich podmiotów odbierających odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, 
w zakresie, w jakim nie działają one na 
zlecenie gminy. Innymi słowy, obowiązek 
osiągnięcia celów ilościowych nie dotyczy 
odpadów odebranych na zlecenie gmi-
ny. W praktyce, w przypadku podmiotu, 
który działa zarówno na zlecenie gminy, 
jak i na podstawie umów z właściciela-
mi nieruchomości, określenie wolumenu 
poszczególnych odpadów może okazać 
się utrudnione i wymagać będzie podję-
cia przez podmiot dodatkowych środków 
– jak np. odbierania odpadów na podsta-
wie umów w odrębny sposób (odrębne 
kursy pojazdów tylko do nieruchomości 
niezamieszkanych).

n Należy ocenić negatywnie nieprecyzyjne 
sformułowanie komentowanego przepi-
su, w szczególności ze względu na to, iż 
niespełnienie obowiązku wprowadzone-
go przez ten przepis prowadzić może do 
sankcji w postaci wykreślenia przedsię-
biorcy z rejestru działalności regulowanej 
na tej podstawie lub wydania w stosunku 
do jednostki gminnej zakazu prowadzenia 
działalności przez wojewódzkiego inspek-
tora ochrony środowiska.

Art. 9h. [Obowiązki podmiotu 
odbierającego odpady na zlecenie 

[Obowiązki podmiotu 
odbierającego odpady na zlecenie 

[Obowiązki podmiotu 

właścicieli nieruchomości w zakresie 
odbierającego odpady na zlecenie 
właścicieli nieruchomości w zakresie 
odbierającego odpady na zlecenie 

przekazania rachunku]

Podmiot odbierający odpady komunal-
ne od właścicieli nieruchomości, który nie 
działa na podstawie umowy, o której mowa 
w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi 
w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym 
mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany 
przekazać właścicielom nieruchomości, od 
których odbiera odpady komunalne, rachu-
nek, w którym są wyszczególnione koszty 
odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych.

komentarz
n Adresatem normy jest podobnie jak w przy-

padku art. 9g u.c.p.g. podmiot, który odbiera 
odpady komunalne z nieruchomości nieza-
mieszkanych, na których powstają odpady 
komunalne. W zakresie wątpliwości co do 
zakresu podmiotowego komentowanego 
przepisu – por. komentarz do art. 9g u.c.p.g.

n Podmiot ten obowiązany jest do przekaza-
nia właścicielom nieruchomości rachun-
ku, w którym odrębnie zostaną wskazane 
koszty odbierania, a odrębnie zagospoda-
rowania.

Art. 9i. [Wniosek o wykreślenie 
z rejestru]

W przypadku zakończenia działalności pole-
gającej 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 dzia-
łalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

komentarz
n Komentowany przepis wprowadza obo-

wiązek złożenia wniosku o wykreślenie 
z rejestru w ciągu 14 dni od dnia trwa-
łego zaprzestania wykonywania dzia-
łalności. 

n Wydaje się, iż przepis ten znajdzie za-
stosowanie także do przedsiębiorców, 
którzy nigdy nie wykonywali działal-

ności na terenie danej gminy, a wpis do 
rejestru uzyskali jedynie na potrzeby 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na odbieranie odpadów ko-
munalnych. W zakresie problemu – czy 
wpis do rejestru działalności regulowa-
nej stanowić  może warunek podmioto-
wy udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia – porównaj komentarz do 
art. 9j u.c.p.g. 

n W przypadku gdy przedsiębiorca nie złożył 
wniosku we wskazanym terminie, organ na 
podstawie art. 9j ust. 2 pkt 2 u.c.p.g. doko-
nuje wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru.

Art. 9j. [Wykreślenie z rejestru 
z urzędu]

ust. 1. Wykreślenie z rejestru następuje 
w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 
1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej.
ust. 2. Wykreślenie z rejestru następuje także 
w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazują-
ce przedsiębiorcy wykonywania działalności 
gospodarczej objętej wpisem;
2) stwierdzono trwałe zaprzestanie wyko-
nywania przez przedsiębiorcę działalności 
gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
3) stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia 
wymagań określonych dla podmiotu odbie-
rającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości;
4) 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 komu-
nalnych;
5) przedsiębiorca, który nie działa na podsta-
wie 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 kolej-
nym 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 wyda-
nych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.

komentarz
n Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru może 

nastąpić wyłącznie w przypadkach okre-
ślonych przez ustawę (art. 66 ust. 3 usta-
wy o swobodzie działalności gospodarczej). 

n Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków 
wymaganych do wykonywania działalności 
regulowanej nie podlega weryfikacji w mo-
mencie dokonania wpisu przedsiębiorcy 
do rejestru, natomiast podlega kontroli, 
w szczególności przez organ prowadzą-
cy rejestr danej działalności po uzyskaniu 
wpisu (art. 70 ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej).

n Komentowany przepis wskazuje okolicz-
ności, w których organ wykreśla z urzędu 
przedsiębiorcę z rejestru działalności re-
gulowanej przedsiębiorców prowadzących 
odbiór odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości. Przepis ma charakter 
sankcyjny.

n Przypadki, w których następuje zgodnie 
z komentowanym przepisem wykreślenie 
z rejestru z urzędu, można podzielić na 
dwie grupy. Pierwsza z nich to okolicz-
ności wskazane w art. 71 ust. 1 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej, 
druga to przyczyny wskazane w art. 9j 
ust. 2 u.c.p.g.

n Pomimo że w art. 9j ust. 1 u.c.p.g. mowa 
jest o przypadkach (liczba mnoga) wska-
zanych w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie 
działalności, w których następuje wykre-
ślenie z rejestru, uznać należy, iż chodzi 
o przypadek wydania decyzji zakazującej 
prowadzenia działalności na podstawie jed-
nej z przesłanek wskazanych w art. 71 ust. 
1 ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej. Innymi słowy, wykreślenie z reje-
stru na podstawie art. 9j ust. 1 u.c.p.g. bę-
dzie zawsze poprzedzone wydaniem decyzji 
o zakazie wykonywania działalności objętej 
wpisem na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej. De-
cyzja o zakazie podlega natychmiastowemu 
wykonaniu i stanowi podstawę wykreśle-
nia przedsiębiorcy z rejestru. Zakaz doty-
czy jedynie działalności objętej wpisem do 
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rejestru, a nie wykonywania jakiejkolwiek 
działalności gospodarczej.
 n Decyzja o zakazie wykonywania działalno-
ści na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej niesie za 
sobą daleko idące konsekwencje. Po pierw-
sze, organ z urzędu wykreśli przedsiębiorcę 
z rejestru działalności regulowanej. Po dru-
gie, organ odmówi takiemu przedsiębiorcy 
wpisu do rejestru, jeżeli od czasu wydania 
decyzji o zakazie działalności nie upłynął 
okres 3 lat. Po trzecie, na podstawie art. 71 
ust. 4 ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej z urzędu następuje wykreślenie 
przedsiębiorcy z innych rejestrów działal-
ności regulowanej, gdy przedsiębiorca wy-
konuje działalność gospodarczą objętą wpi-
sem także na podstawie wpisów do innych 
rejestrów działalności regulowanej w tym 
samym zakresie działalności. Sankcja w po-
staci wykreślenia przedsiębiorcy z innych 
rejestrów będzie uciążliwa w przypadku 
przedsiębiorców odbierających odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, 
którzy mogą być jednocześnie wpisani do 
kilku rejestrów działalności gospodarczej. 
Wydanie zakazu przez organ prowadzący 
rejestr w jednej gminie skutkować będzie 
automatycznym wykreśleniem przedsię-
biorcy z rejestru działalności regulowanej 
w innych gminach oraz stanowić będzie 
podstawę odmowy wpisu na podstawie art. 
68 ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej przez okres 3 lat od dnia wydania 
zakazu – art. 72 ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej.
 n Przesłanki wydania zakazu wskazane w art. 
71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej to: 
–  złożenie oświadczenia o znajomości 

i spełnianiu warunków wykonywania 
działalności regulowanej niezgodnego 
ze stanem faktycznym, lub 

–  nieusunięcie naruszeń warunków wy-
maganych do wykonywania działalno-
ści regulowanej w wyznaczonym przez 
organ terminie, lub 

–  stwierdzenie przez organ rażącego naru-
szenia warunków wymaganych do wyko-
nywania działalności regulowanej przez 
przedsiębiorcę.

 n Pierwszą z przesłanek wydania zakazu pro-
wadzenia działalności na podstawie art. 
71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej jest złożenie nieprawdziwe-
go oświadczenia o znajomości i spełnia-
niu warunków prowadzenia działalności. 
Jeżeli przedsiębiorca nie spełniał które-
goś z warunków prowadzenia działalno-
ści w momencie złożenia oświadczenia, 
o którym mowa w art. 9c ust. 4 u.c.p.g., 
oznacza to, iż nie był uprawniony do wy-
konywania działalności regulowanej. Wpis 
do rejestru ma jedynie charakter dekla-
ratoryjny i służy potwierdzeniu posiada-
nia przez przedsiębiorcę uprawnienia do 
wykonywania działalności, które nabywa 
on ex lege po spełnieniu warunków – por. 
komentarz do art. 9b u.c.p.g. Tak daleko 
idąca sankcja jest skutkiem daleko idą-
cej liberalizacji reglamentacji działalności 
gospodarczej, która zakłada brak kontroli 
spełniania warunków w momencie wpisu 
do rejestru. Przedsiębiorca, który złożył 
nieprawdziwe oświadczenie, nie podlega 
odpowiedzialności karnej za składanie fał-
szywych zeznań – por. komentarz do art. 9c 
u.c.p.g. Obowiązek przechowywania przez 
przedsiębiorcę dokumentacji potwierdza-
jącej spełnianie warunków (art. 69 ustawy 
o swobodzie działalności) ułatwi organowi 
kontrolę prawdziwości przedmiotowego 
oświadczenia.
 n Drugą (niezależną) przesłanką wydania 
zakazu na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej jest 
brak usunięcia naruszeń warunków wy-
maganych do wykonywania działalności. 
W tym przypadku przedsiębiorca w mo-
mencie składania oświadczenia, o którym 
mowa w art. 9c ust. 4 u.c.p.g., spełniał wa-
runki wykonywania działalności i naru-
szył je w trakcie wykonywania działalno-
ści. Organ stwierdził naruszenie i wezwał 
przedsiębiorcę do usunięcia naruszenia/
naruszeń, a on tego nie uczynił we wska-
zanym terminie.
 n Trzecią przesłanką wydania zakazu na 
podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej jest rażące 
naruszenie warunków wykonywania dzia-
łalności regulowanej. Ustawa o swobodzie 

działalności gospodarczej nie precyzuje, co 
należy rozumieć pod pojęciem „rażące na-
ruszenie”. Także u.c.p.g., w odróżnieniu od 
innych ustaw dotyczących reglamentacji 
działalności gospodarczej w formie wpisu 
do rejestru działalności regulowanej, jak 
np. prawo łowieckie bądź prawo o ruchu 
drogowym, nie zawiera przepisu określa-
jącego, co stanowi rażące naruszenie wa-
runków wykonywania działalności. Ocena 
wystąpienia tej przesłanki należy do organu 
prowadzącego rejestr działalności regulo-
wanej.  Należy zgodzić się z W. Radeckim, iż 
pewne światło na rozumienie tego pojęcia 
rzucają przyczyny wykreślenia z rejestru na 
podstawie art. 9j ust. 2 u.c.p.g.34.
 n Art. 9j ust. 2 u.c.p.g. określa drugą grupę 
przesłanek wykreślenia wpisu do rejestru 
przez prowadzący go organ. Komentowany 
przepis mówi jedynie o wykreśleniu z re-
jestru i nie stanowi podstawy do wydania 
decyzji o zakazie prowadzenia działalności. 
Takie sformułowanie art. 9j ust. 2 u.c.p.g. 
powoduje wiele problemów. Wykreślenie 
z rejestru jest czynnością materialno-tech-
niczną, nie następuje w formie decyzji. 
Przedsiębiorca nie ma w takim przypadku 
możliwości odwołania się od wykreślenia.
 n Następujące przyczyny stanowią podstawę 
do wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru:
–  Art. 9j ust. 2 pkt 1 u.c.p.g. – wydano pra-

womocne orzeczenie zakazujące przed-
siębiorcy wykonywania działalności go-
spodarczej objętej wpisem – mowa jest 
tu o środku karnym przewidzianym 
w art. 41 par. 2 kodeksu karnego. Sąd 
może orzec zakaz prowadzenia okre-
ślonej działalności gospodarczej w ra-
zie skazania za przestępstwo popełnione 
w związku z prowadzeniem takiej dzia-
łalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie 
zagraża istotnym dobrom chronionym 
prawem. Orzeczenie sądu powinno za-
kazywać prowadzenia działalności w za-
kresie odbierania odpadów od właścicieli 
nieruchomości.

–  Art. 9j ust. 2 pkt 2 u.c.p.g. – stwierdzono 
trwałe zaprzestanie wykonywania przez 
przedsiębiorcę działalności gospodarczej 
na terenie gminy objętej wpisem. 

–  Art. 9j ust. 2 pkt 3 u.c.p.g. – stwierdzono, 
że przedsiębiorca nie spełnia wymagań 
określonych dla podmiotu odbierają-
cego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości. Przepis ten wydaje się 
częściowo pokrywać z dwiema prze-
słankami wydania zakazu wykonywania 
działalności, którego konsekwencją jest 
wykreślenie z rejestru, zawartymi w art. 
71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej. W przypadku wykre-
ślenia przedsiębiorcy na podstawie art. 
9j ust. 2 pkt. 3 u.c.p.g., tj. bez wydania 
zakazu wykonywania działalności re-
gulowanej, nie miałoby do niego zasto-
sowanie 3-letnie ograniczenie możli-
wości wpisu do rejestru na podstawie 
art. 72 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej.

–  Art. 9j ust. 2 pkt 4 u.c.p.g. – stwierdzono, 
że przedsiębiorca po raz drugi przekazu-
je zmieszane odpady komunalne, odpady 
zielone lub pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania do instalacji innych niż 
regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych.

–  Art. 9j ust. 2 pkt 1 u.c.p.g. – przedsiębior-
ca, który nie działa na podstawie umo-
wy, o której mowa w art. 6f ust. 1 u.c.p.g. 
i nie świadczy usługi odbierania odpa-
dów komunalnych w trybie zamówienia 
z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f 
ust. 2 u.c.p.g., w kolejnym roku kalen-
darzowym nie osiągnął poziomów re-
cyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenia masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji przeka-
zywanych do składowania, określonych 
w przepisach wydanych na podstawie 
art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 u.c.p.g. Pod-
stawą wykreślenia będzie niespełnienie 
w kolejnym roku – tj. w naszym rozu-
mieniu w ciągu dwóch następujących po 
sobie lat kalendarzowych – obowiązków 
dotyczących osiągnięcia celów ilościo-
wych. W zakresie wątpliwości co do kręgu 
przedsiębiorców objętych tym obowiąz-
kiem – por. komentarz do art. 9g u.c.p.g.

 n Wykreślenie z rejestru na podstawie art. 9j 
ust. 2 u.c.p.g. nie stanowi przesłanki do od-

mowy wpisu na podstawie art. 68 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej.

 Art. 9k. [Sankcje w stosunku do 
gminnej jednostki organizacyjnej]

W przypadku gdy stwierdzono, że gminna 
jednostka organizacyjna odbierająca odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości:
1) nie spełnia wymagań określonych dla 
podmiotu odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości,
2) po raz drugi przekazuje zmieszane odpady 
komunalne, odpady zielone lub pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych przezna-
czonych do składowania do instalacji innych 
niż regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych,
3)  nie osiągnęła w kolejnym roku kalendarzo-
wym poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, określonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2
– wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
zakazuje, w drodze decyzji, wykonywania przez 
tę jednostkę działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości na okres 3 lat.

 komentarz
 n Gminne jednostki organizacyjne od-
bierające odpady komunalne obowią-
zane są, podobnie jak przedsiębiorcy, 
do spełnienia wymagań z art. 6d ust. 1 
u.c.p.g. Gminne jednostki organizacyjne 
nie podlegają jednak obowiązkowi wpi-
su do rejestru działalności regulowanej 
przedsiębiorców odbierających odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomo-
ści, co uniemożliwia zastosowanie wo-
bec nich sankcji wykreślenia z rejestru 
w przypadku naruszenia warunków wy-
konywania działalności lub naruszenia 
zasad wykonywania działalności.
 n Gminne jednostki organizacyjne mogą 
prowadzić działalność w zakresie odbio-
ru odpadów komunalnych na podstawie 
indywidualnych umów z właścicielami 
nieruchomości niezamieszkanych, które 
nie zostały objęte systemem gminnym na 
podstawie art. 6c ust. 2 u.c.p.g. Gminne jed-
nostki organizacyjne nie mogą odbierać 
odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości objętych systemem gminnym, 
gdyż nie mogą wziąć udziału w przetargu 
organizowanym na podstawie art. 6d ust. 1 
u.c.p.g. Szerzej na ten temat por. komen-
tarz do art. 6d u.c.p.g.
 n Organem uprawnionym do wydania za-
kazu jest wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska.

 Art. 9l. [Obowiązek zawarcia umowy 
przez prowadzącego RIPOK]

ust. 1. Prowadzący regionalną instalację do 
przetwarzania odpadów komunalnych jest 
obowiązany zawrzeć umowę na zagospoda-
rowanie zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych lub pozostałości z sorto-
wania odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania ze wszystkimi podmiotami 
odbierającymi odpady komunalne od właści-
cieli nieruchomości, którzy wykonują swoją 
działalność w ramach regionu gospodarki 
odpadami komunalnymi.
ust. 2. W przypadku wystąpienia awarii regio-
nalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych lub pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania od podmiotów odbierających 
odpady komunalne od właścicieli nierucho-
mości odpady te przekazuje się do instalacji 
przewidzianych do zastępczej obsługi tego 
regionu, wskazanych w uchwale w sprawie 
wykonania wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami. Prowadzący instalację do prze-
twarzania odpadów komunalnych, która 
została wskazana jako instalacja zastępcza, 
jest obowiązany przyjąć przekazywane do tej 
instalacji odpady.

 komentarz
 n Komentowany przepis nakłada na prowa-
dzących RIPOK obowiązek zawarcia umów 
na zagospodarowanie trzech frakcji odpa-

dów komunalnych – odpadów zmiesza-
nych, odpadów zielonych oraz pozostało-
ści z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania – ze 
wszystkimi podmiotami, które odbiera-
ją odpady komunalne od właścicieli nie-
ruchomości na terenie danego regionu. 
Przedmiotem umowy ma być zagospoda-
rowanie odpadów. Przepis nie określa in-
nych elementów umownych, jak również 
nie rozstrzyga rzeczy kluczowych, to jest 
możliwości przedstawienia przez prowa-
dzącego RIPOK umowy obejmującej za-
gospodarowanie zmieszanych odpadów 
komunalnych, lecz jednocześnie zawiera-
jącej postanowienia de facto wykluczające 
możliwość jej zawarcia przez odbierającego 
odpady (np. wysokość i przesłanki wystą-
pienia kar umownych).
 n Zawarcie umowy jest obowiązkiem prowa-
dzącego instalację, ale nie podmiotu od-
bierającego odpady. Celem przepisu jest 
zagwarantowanie dostępu do usługi za-
gospodarowania wszystkim podmiotom 
odbierającym odpady. W naszej ocenie 
w szczególności chodzi o przypadki pod-
miotów odbierających odpady od właści-
cieli nieruchomości niezamieszkanych, 
na których powstają odpady komunalne. 
W przypadku strumienia odpadów komu-
nalnych kontrolowanego przez gminy za-
gospodarowanie odpadów będzie zlecane 
przez gminę odrębnie, w szczególności na 
podstawie art. 3a bądź w przetargu na od-
bieranie i zagospodarowanie odpadów.
 n Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa 
Środowiska celem wprowadzenia komen-
towanego przepisu było także niedopusz-
czenie do sytuacji, w której żadna z insta-
lacji na terenie regionu mimo posiadania 
wolnych mocy przerobowych nie podpisze 
umowy z podmiotem odbierającym odpady 
komunalne (np. w celu eliminacji danego 
podmiotu z rynku czy w celu utrudnienia 
jego działalności)35. 
 n Obowiązek zawarcia umowny nie jest, 
w naszej ocenie, jednoznaczny z obowiąz-
kiem przyjęcia odpadów przez instalację. 
Gdyby wszystkie podmioty odbierające 
odpady wyraziły wolę zawarcia umowy 
z prowadzącym instalację, to w naszej 
ocenie, biorąc pod uwagę deficyt mocy 
przerobowych instalacji regionalnych, 
byłyby to w dużej mierze umowy o świad-
czenie niemożliwe. Dlatego wydaje się, 
iż rozwiązaniem mogłoby być zawarcie 
w umowie postanowień, które przewidy-
wałyby mechanizmy na wypadek niewy-
starczających mocy przerobowych RIPOK 
do przyjęcia odpadów od wszystkich pod-
miotów odbierających odpady komunalne 
w danym regionie. Ministerstwo Środo-
wiska stoi na stanowisku, iż: „właściciel 
instalacji nie może przyjmować większej 
ilości odpadów niż pozwalają mu na to 
moce przerobowe instalacji. Takie przy-
padki niezawarcia umowy nie będą pod-
legały karaniu36”.
 n Nie można zgodzić się z poglądem, iż 
obowiązek zawarcia umów na podstawie 
art. 9l u.c.p.g. z podmiotami odbierający-
mi odpady świadczy o niedopuszczalno-
ści kierowania przez gminę strumienia 
odpadów komunalnych do konkretnych 
instalacji regionalnych. Zgodnie z tym 
argumentem skoro zlecanie zagospoda-
rowania odpadów odbywałoby się przez 
gminę, wtedy przepis art. 9l u.c.p.g. byłby 
zbędny. Stanowisko to jest nieprawidło-
we, należy bowiem pamiętać, że podmio-
ty odbierające odpady mogą prowadzić 
działalność zarówno na podstawie umo-
wy z gminą (która zleciła bądź nie zago-
spodarowanie odpadów) oraz na podsta-
wie umów z właścicielami nieruchomości 
niezamieszkanych, na których powstają 
odpady komunalne. 
 n Zgodnie z art. 9l ust. 2 u.c.p.g. w przypadku 
wystąpienia awarii regionalnej instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych, 
uniemożliwiającej odbieranie zmiesza-
nych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych lub pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania od podmiotów odbiera-
jących odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości odpady te przekazuje się 
do instalacji przewidzianych do zastępczej 
obsługi tego regionu. Instalacje zastępcze 
wskazywane są w uchwałach w sprawie 
wykonania wojewódzkich planów gospo-
darki odpadami. Szerzej na temat insta-
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rejestru, a nie wykonywania jakiejkolwiek 
działalności gospodarczej.

n Decyzja o zakazie wykonywania działalno-
ści na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej niesie za 
sobą daleko idące konsekwencje. Po pierw-
sze, organ z urzędu wykreśli przedsiębiorcę 
z rejestru działalności regulowanej. Po dru-
gie, organ odmówi takiemu przedsiębiorcy 
wpisu do rejestru, jeżeli od czasu wydania 
decyzji o zakazie działalności nie upłynął 
okres 3 lat. Po trzecie, na podstawie art. 71 
ust. 4 ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej z urzędu następuje wykreślenie 
przedsiębiorcy z innych rejestrów działal-
ności regulowanej, gdy przedsiębiorca wy-
konuje działalność gospodarczą objętą wpi-
sem także na podstawie wpisów do innych 
rejestrów działalności regulowanej w tym 
samym zakresie działalności. Sankcja w po-
staci wykreślenia przedsiębiorcy z innych 
rejestrów będzie uciążliwa w przypadku 
przedsiębiorców odbierających odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, 
którzy mogą być jednocześnie wpisani do 
kilku rejestrów działalności gospodarczej. 
Wydanie zakazu przez organ prowadzący 
rejestr w jednej gminie skutkować będzie 
automatycznym wykreśleniem przedsię-
biorcy z rejestru działalności regulowanej 
w innych gminach oraz stanowić będzie 
podstawę odmowy wpisu na podstawie art. 
68 ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej przez okres 3 lat od dnia wydania 
zakazu – art. 72 ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej.

n Przesłanki wydania zakazu wskazane w art. 
71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej to: 
– złożenie oświadczenia o znajomości 

i spełnianiu warunków wykonywania 
działalności regulowanej niezgodnego 
ze stanem faktycznym, lub 

– nieusunięcie naruszeń warunków wy-
maganych do wykonywania działalno-
ści regulowanej w wyznaczonym przez 
organ terminie, lub 

– stwierdzenie przez organ rażącego naru-
szenia warunków wymaganych do wyko-
nywania działalności regulowanej przez 
przedsiębiorcę.

n Pierwszą z przesłanek wydania zakazu pro-
wadzenia działalności na podstawie art. 
71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej jest złożenie nieprawdziwe-
go oświadczenia o znajomości i spełnia-
niu warunków prowadzenia działalności. 
Jeżeli przedsiębiorca nie spełniał które-
goś z warunków prowadzenia działalno-
ści w momencie złożenia oświadczenia, 
o którym mowa w art. 9c ust. 4 u.c.p.g., 
oznacza to, iż nie był uprawniony do wy-
konywania działalności regulowanej. Wpis 
do rejestru ma jedynie charakter dekla-
ratoryjny i służy potwierdzeniu posiada-
nia przez przedsiębiorcę uprawnienia do 
wykonywania działalności, które nabywa 
on ex lege po spełnieniu warunków – por. 
komentarz do art. 9b u.c.p.g. Tak daleko 
idąca sankcja jest skutkiem daleko idą-
cej liberalizacji reglamentacji działalności 
gospodarczej, która zakłada brak kontroli 
spełniania warunków w momencie wpisu 
do rejestru. Przedsiębiorca, który złożył 
nieprawdziwe oświadczenie, nie podlega 
odpowiedzialności karnej za składanie fał-
szywych zeznań – por. komentarz do art. 9c 
u.c.p.g. Obowiązek przechowywania przez 
przedsiębiorcę dokumentacji potwierdza-
jącej spełnianie warunków (art. 69 ustawy 
o swobodzie działalności) ułatwi organowi 
kontrolę prawdziwości przedmiotowego 
oświadczenia.

n Drugą (niezależną) przesłanką wydania 
zakazu na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej jest 
brak usunięcia naruszeń warunków wy-
maganych do wykonywania działalności. 
W tym przypadku przedsiębiorca w mo-
mencie składania oświadczenia, o którym 
mowa w art. 9c ust. 4 u.c.p.g., spełniał wa-
runki wykonywania działalności i naru-
szył je w trakcie wykonywania działalno-
ści. Organ stwierdził naruszenie i wezwał 
przedsiębiorcę do usunięcia naruszenia/
naruszeń, a on tego nie uczynił we wska-
zanym terminie.

n Trzecią przesłanką wydania zakazu na 
podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej jest rażące 
naruszenie warunków wykonywania dzia-
łalności regulowanej. Ustawa o swobodzie 

działalności gospodarczej nie precyzuje, co 
należy rozumieć pod pojęciem „rażące na-
ruszenie”. Także u.c.p.g., w odróżnieniu od 
innych ustaw dotyczących reglamentacji 
działalności gospodarczej w formie wpisu 
do rejestru działalności regulowanej, jak 
np. prawo łowieckie bądź prawo o ruchu 
drogowym, nie zawiera przepisu określa-
jącego, co stanowi rażące naruszenie wa-
runków wykonywania działalności. Ocena 
wystąpienia tej przesłanki należy do organu 
prowadzącego rejestr działalności regulo-
wanej.  Należy zgodzić się z W. Radeckim, iż 
pewne światło na rozumienie tego pojęcia 
rzucają przyczyny wykreślenia z rejestru na 
podstawie art. 9j ust. 2 u.c.p.g.34.

n Art. 9j ust. 2 u.c.p.g. określa drugą grupę 
przesłanek wykreślenia wpisu do rejestru 
przez prowadzący go organ. Komentowany 
przepis mówi jedynie o wykreśleniu z re-
jestru i nie stanowi podstawy do wydania 
decyzji o zakazie prowadzenia działalności. 
Takie sformułowanie art. 9j ust. 2 u.c.p.g. 
powoduje wiele problemów. Wykreślenie 
z rejestru jest czynnością materialno-tech-
niczną, nie następuje w formie decyzji. 
Przedsiębiorca nie ma w takim przypadku 
możliwości odwołania się od wykreślenia.

n Następujące przyczyny stanowią podstawę 
do wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru:
– Art. 9j ust. 2 pkt 1 u.c.p.g. – wydano pra-

womocne orzeczenie zakazujące przed-
siębiorcy wykonywania działalności go-
spodarczej objętej wpisem – mowa jest 
tu o środku karnym przewidzianym 
w art. 41 par. 2 kodeksu karnego. Sąd 
może orzec zakaz prowadzenia okre-
ślonej działalności gospodarczej w ra-
zie skazania za przestępstwo popełnione 
w związku z prowadzeniem takiej dzia-
łalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie 
zagraża istotnym dobrom chronionym 
prawem. Orzeczenie sądu powinno za-
kazywać prowadzenia działalności w za-
kresie odbierania odpadów od właścicieli 
nieruchomości.

– Art. 9j ust. 2 pkt 2 u.c.p.g. – stwierdzono 
trwałe zaprzestanie wykonywania przez 
przedsiębiorcę działalności gospodarczej 
na terenie gminy objętej wpisem. 

– Art. 9j ust. 2 pkt 3 u.c.p.g. – stwierdzono, 
że przedsiębiorca nie spełnia wymagań 
określonych dla podmiotu odbierają-
cego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości. Przepis ten wydaje się 
częściowo pokrywać z dwiema prze-
słankami wydania zakazu wykonywania 
działalności, którego konsekwencją jest 
wykreślenie z rejestru, zawartymi w art. 
71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej. W przypadku wykre-
ślenia przedsiębiorcy na podstawie art. 
9j ust. 2 pkt. 3 u.c.p.g., tj. bez wydania 
zakazu wykonywania działalności re-
gulowanej, nie miałoby do niego zasto-
sowanie 3-letnie ograniczenie możli-
wości wpisu do rejestru na podstawie 
art. 72 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej.

– Art. 9j ust. 2 pkt 4 u.c.p.g. – stwierdzono, 
że przedsiębiorca po raz drugi przekazu-
je zmieszane odpady komunalne, odpady 
zielone lub pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania do instalacji innych niż 
regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych.

– Art. 9j ust. 2 pkt 1 u.c.p.g. – przedsiębior-
ca, który nie działa na podstawie umo-
wy, o której mowa w art. 6f ust. 1 u.c.p.g. 
i nie świadczy usługi odbierania odpa-
dów komunalnych w trybie zamówienia 
z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f 
ust. 2 u.c.p.g., w kolejnym roku kalen-
darzowym nie osiągnął poziomów re-
cyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenia masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji przeka-
zywanych do składowania, określonych 
w przepisach wydanych na podstawie 
art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 u.c.p.g. Pod-
stawą wykreślenia będzie niespełnienie 
w kolejnym roku – tj. w naszym rozu-
mieniu w ciągu dwóch następujących po 
sobie lat kalendarzowych – obowiązków 
dotyczących osiągnięcia celów ilościo-
wych. W zakresie wątpliwości co do kręgu 
przedsiębiorców objętych tym obowiąz-
kiem – por. komentarz do art. 9g u.c.p.g.

n Wykreślenie z rejestru na podstawie art. 9j 
ust. 2 u.c.p.g. nie stanowi przesłanki do od-

mowy wpisu na podstawie art. 68 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 9k. [Sankcje w stosunku do 
gminnej jednostki organizacyjnej]

W przypadku gdy stwierdzono, że gminna 
jednostka organizacyjna odbierająca odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości:
1) nie spełnia wymagań określonych dla 
podmiotu odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości,
2) po raz drugi przekazuje zmieszane odpady 
komunalne, odpady zielone lub pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych przezna-
czonych do składowania do instalacji innych 
niż regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych,
3)  nie osiągnęła w kolejnym roku kalendarzo-
wym poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, określonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2
– wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
zakazuje, w drodze decyzji, wykonywania przez 
tę jednostkę działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości na okres 3 lat.

komentarz
n Gminne jednostki organizacyjne od-

bierające odpady komunalne obowią-
zane są, podobnie jak przedsiębiorcy, 
do spełnienia wymagań z art. 6d ust. 1 
u.c.p.g. Gminne jednostki organizacyjne 
nie podlegają jednak obowiązkowi wpi-
su do rejestru działalności regulowanej 
przedsiębiorców odbierających odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomo-
ści, co uniemożliwia zastosowanie wo-
bec nich sankcji wykreślenia z rejestru 
w przypadku naruszenia warunków wy-
konywania działalności lub naruszenia 
zasad wykonywania działalności.

n Gminne jednostki organizacyjne mogą 
prowadzić działalność w zakresie odbio-
ru odpadów komunalnych na podstawie 
indywidualnych umów z właścicielami 
nieruchomości niezamieszkanych, które 
nie zostały objęte systemem gminnym na 
podstawie art. 6c ust. 2 u.c.p.g. Gminne jed-
nostki organizacyjne nie mogą odbierać 
odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości objętych systemem gminnym, 
gdyż nie mogą wziąć udziału w przetargu 
organizowanym na podstawie art. 6d ust. 1 
u.c.p.g. Szerzej na ten temat por. komen-
tarz do art. 6d u.c.p.g.

n Organem uprawnionym do wydania za-
kazu jest wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska.

Art. 9l. [Obowiązek zawarcia umowy 
przez prowadzącego RIPOK]

ust. 1. Prowadzący regionalną instalację do 
przetwarzania odpadów komunalnych jest 
obowiązany zawrzeć umowę na zagospoda-
rowanie zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych lub pozostałości z sorto-
wania odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania ze wszystkimi podmiotami 
odbierającymi odpady komunalne od właści-
cieli nieruchomości, którzy wykonują swoją 
działalność w ramach regionu gospodarki 
odpadami komunalnymi.
ust. 2. W przypadku wystąpienia awarii regio-
nalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych lub pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania od podmiotów odbierających 
odpady komunalne od właścicieli nierucho-
mości odpady te przekazuje się do instalacji 
przewidzianych do zastępczej obsługi tego 
regionu, wskazanych w uchwale w sprawie 
wykonania wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami. Prowadzący instalację do prze-
twarzania odpadów komunalnych, która 
została wskazana jako instalacja zastępcza, 
jest obowiązany przyjąć przekazywane do tej 
instalacji odpady.

komentarz
n Komentowany przepis nakłada na prowa-

dzących RIPOK obowiązek zawarcia umów 
na zagospodarowanie trzech frakcji odpa-

dów komunalnych – odpadów zmiesza-
nych, odpadów zielonych oraz pozostało-
ści z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania – ze 
wszystkimi podmiotami, które odbiera-
ją odpady komunalne od właścicieli nie-
ruchomości na terenie danego regionu. 
Przedmiotem umowy ma być zagospoda-
rowanie odpadów. Przepis nie określa in-
nych elementów umownych, jak również 
nie rozstrzyga rzeczy kluczowych, to jest 
możliwości przedstawienia przez prowa-
dzącego RIPOK umowy obejmującej za-
gospodarowanie zmieszanych odpadów 
komunalnych, lecz jednocześnie zawiera-
jącej postanowienia de facto wykluczające 
możliwość jej zawarcia przez odbierającego 
odpady (np. wysokość i przesłanki wystą-
pienia kar umownych).

n Zawarcie umowy jest obowiązkiem prowa-
dzącego instalację, ale nie podmiotu od-
bierającego odpady. Celem przepisu jest 
zagwarantowanie dostępu do usługi za-
gospodarowania wszystkim podmiotom 
odbierającym odpady. W naszej ocenie 
w szczególności chodzi o przypadki pod-
miotów odbierających odpady od właści-
cieli nieruchomości niezamieszkanych, 
na których powstają odpady komunalne. 
W przypadku strumienia odpadów komu-
nalnych kontrolowanego przez gminy za-
gospodarowanie odpadów będzie zlecane 
przez gminę odrębnie, w szczególności na 
podstawie art. 3a bądź w przetargu na od-
bieranie i zagospodarowanie odpadów.

n Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa 
Środowiska celem wprowadzenia komen-
towanego przepisu było także niedopusz-
czenie do sytuacji, w której żadna z insta-
lacji na terenie regionu mimo posiadania 
wolnych mocy przerobowych nie podpisze 
umowy z podmiotem odbierającym odpady 
komunalne (np. w celu eliminacji danego 
podmiotu z rynku czy w celu utrudnienia 
jego działalności)35. 

n Obowiązek zawarcia umowny nie jest, 
w naszej ocenie, jednoznaczny z obowiąz-
kiem przyjęcia odpadów przez instalację. 
Gdyby wszystkie podmioty odbierające 
odpady wyraziły wolę zawarcia umowy 
z prowadzącym instalację, to w naszej 
ocenie, biorąc pod uwagę deficyt mocy 
przerobowych instalacji regionalnych, 
byłyby to w dużej mierze umowy o świad-
czenie niemożliwe. Dlatego wydaje się, 
iż rozwiązaniem mogłoby być zawarcie 
w umowie postanowień, które przewidy-
wałyby mechanizmy na wypadek niewy-
starczających mocy przerobowych RIPOK 
do przyjęcia odpadów od wszystkich pod-
miotów odbierających odpady komunalne 
w danym regionie. Ministerstwo Środo-
wiska stoi na stanowisku, iż: „właściciel 
instalacji nie może przyjmować większej 
ilości odpadów niż pozwalają mu na to 
moce przerobowe instalacji. Takie przy-
padki niezawarcia umowy nie będą pod-
legały karaniu36”.

n Nie można zgodzić się z poglądem, iż 
obowiązek zawarcia umów na podstawie 
art. 9l u.c.p.g. z podmiotami odbierający-
mi odpady świadczy o niedopuszczalno-
ści kierowania przez gminę strumienia 
odpadów komunalnych do konkretnych 
instalacji regionalnych. Zgodnie z tym 
argumentem skoro zlecanie zagospoda-
rowania odpadów odbywałoby się przez 
gminę, wtedy przepis art. 9l u.c.p.g. byłby 
zbędny. Stanowisko to jest nieprawidło-
we, należy bowiem pamiętać, że podmio-
ty odbierające odpady mogą prowadzić 
działalność zarówno na podstawie umo-
wy z gminą (która zleciła bądź nie zago-
spodarowanie odpadów) oraz na podsta-
wie umów z właścicielami nieruchomości 
niezamieszkanych, na których powstają 
odpady komunalne. 

n Zgodnie z art. 9l ust. 2 u.c.p.g. w przypadku 
wystąpienia awarii regionalnej instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych, 
uniemożliwiającej odbieranie zmiesza-
nych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych lub pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania od podmiotów odbiera-
jących odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości odpady te przekazuje się 
do instalacji przewidzianych do zastępczej 
obsługi tego regionu. Instalacje zastępcze 
wskazywane są w uchwałach w sprawie 
wykonania wojewódzkich planów gospo-
darki odpadami. Szerzej na temat insta-
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lacji zastępczych porównaj komentarz do 
art. 9e u.c.p.g.

n Prowadzący instalację do przetwarzania od-
padów komunalnych, która została wskaza-
na jako instalacja zastępcza, jest obowiązany 
przyjąć przekazywane do tej instalacji odpady 
w przypadku awarii RIPOK. Komentowany 
przepis odnosi się tym samym tylko do jednej 
z okoliczności, o których mowa w art. 38 ust. 
2 pkt 2 nowej ustawy o odpadach pomijając 
brak RIPOK w danym regionie lub wystą-
pienie innych okoliczności, które powodu-
ją, iż instalacja regionalna nie może przyjąć 
odpadów. W konsekwencji rodzą się wątpli-
wości, czy w dwóch ostatnich przypadkach 
prowadzący instalację zastępczą ma obowią-
zek przyjęcia odpadów. Wydaje się, iż gdyby 
obowiązek przyjmowania odpadów przez in-
stalacje zastępcze wynikał z art. 38 ust. 2 pkt 
2 nowej ustawy o odpadach, to przepis art. 9l 
ust. 2 byłby zbędny. Jednakże twierdzenie, 
iż instalacje zastępcze zobowiązane są do 
przyjmowania odpadów jedynie w przypad-
ku awarii RIPOK, a w pozostałych przypad-
kach nie mają tego obowiązku, jest sprzeczne 

z celem ustawy nowelizującej, jakim jest za-
pewnienie sprawnie funkcjonującego syste-
mu gospodarowania odpadami. Wydaje się, 
iż przyczyną wątpliwości interpretacyjnych 
jest fakt, iż z założenia instalacjami zastęp-
czymi miały być instalacje regionalne działa-
jące w ramach tego samego lub sąsiedniego 
regionu, natomiast obecnie wobec deficy-
tu RIPOK większość instalacji zastępczych 
to instalacje, które nie spełniają warunków 
dla uzyskania statusu instalacji zastępczych 
i mają status instalacji zastępczej do czasu 
wybudowania RIPOK.

n Stanowisko Ministerstwa Środowiska 
w tej kwestii wydaje się być jednoznacz-
ne: „W przypadku braku RIPOK w regionie 
gospodarki odpadami komunalnymi lub 
niemożności przyjmowania przez istnie-
jące  RIPOK następujących typów odpa-
dów: zmieszane odpady komunalne, od-
pady zielone, pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczone do 
składowania, podmiot odbierający odpady 
komunalne jest obowiązany przekazać je do 
instalacji zastępczej wskazanej w uchwale 

w sprawie wykonania WPGO, a podmiot 
prowadzący instalację, która została wska-
zana jako instalacja zastępcza, jest obowią-
zany przyjąć przekazywane do niej odpady 
(art. 9l ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach oraz art. 15 ust. 2 pkt 2 w związku 
z ust. 3 ustawy o odpadach)37”.

n Komentowany przepis nie zawiera także 
regulacji dotyczących warunków (w tym 
finansowych) przyjęcia odpadów oraz sy-
tuacji, w której instalacja zastępcza, ma-
jąc ograniczone moce przerobowe, nie jest 
w stanie zagospodarować dodatkowego wo-
lumenu odpadów. Ponadto ustawodawca 
nie wskazuje, na jakich zasadach odpady 
powinny zostać przez instalację zastępczą 
przyjęte, w szczególności po jakiej cenie.

Art. 9m. [Kalkulacja kosztów 
przetwarzania odpadów]

Prowadzący regionalną instalację do prze-
twarzania odpadów komunalnych jest 

obowiązany, na wniosek gminy lub podmiotu 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, przedstawić kalkulację kosztów 
zagospodarowania zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozo-
stałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania, w terminie 
7 dni od dnia jego złożenia.

komentarz
n Komentowany przepis uprawnia gmi-

nę oraz podmiot odbierający odpady od 
właścicieli nieruchomości do wystąpienia 
do prowadzącego RIPOK o przedstawie-
nie kalkulacji kosztów zagospodarowa-
nia trzech frakcji odpadów komunalnych. 
Prowadzący RIPOK powinien przedstawić 
kalkulacje w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania wniosku.

n Ustawa o czystości i porządku w gminach 
nie przewiduje żadnych sankcji dla pro-
wadzącego regionalną instalację do prze-
twarzania odpadów komunalnych w przy-
padku nieprzedstawienia przedmiotowej 
kalkulacji w terminie.
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cyjną ( jedynie prawo do informacji o środowisku i jego ochronie 
zostało ujęte w formie prawa podmiotowego w art. 74 ust. 3 
Konstytucji RP) oraz związanie Polski postanowieniami sporzą-
dzonej w Aarhus 25 czerwca 1998 r. Konwencji o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 
dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowi-
ska (tekst polski – Dz.U. z 2003 r. nr 78, poz. 706), że przepisy 

należy interpretować rozszerzająco i przyjąć obowiązek 
udostępnienia informacji o wnioskach o wydanie zezwolenia i o 
zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych – na zasadzie podobieństwa do odbierania odpadów 
komunalnych.
[12] Uchwała rady gminy powinna określać zabiegi porządkowe 
i sanitarne po zakończeniu działalności, zaś wniosek powinien 
zawierać zabiegi z zakresu ochrony środowiska i sanitarne po 
zakończeniu działalności. Pomimo tej drobnej różnicy uważamy, 
że powinno chodzić w tym przypadku o ten sam zestaw 
działań związanych z zakończeniem działalności.
[13] M. Szewczyk [w:] A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część szczególna. 
Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., publikacja dostępna w 
systemie informatycznym LEX Omega.
[14] A. Matan [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks 
postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz 
do art. 1-103, komentarz do art. 32 k.p.a., LEX 2010.
[15] Por. wyrok Sądu Antymonopolowego z 12 grudnia 2001 r., 
XVII Ama 1/01, zgodnie z którym: „co prawda w treści art. 8 
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na usuwanie 
odpadów komunalnych powinien udokumentować gotowość 
ich przyjmowania przez zakład prowadzący działalność 
w zakresie ich odbioru, jednakże, jeśli tym zakładem jest 
jednostka organizacyjna gminy będąca jednocześnie konkuren-
tem tego przedsiębiorcy na rynku wywozu odpadów, gmina 
ma obowiązek równego traktowania przedsiębiorcy w stosun-
ku do własnej jednostki, gdyż w przeciwnym razie narusza 
ustawę antymonopolową, narażając się na uzasadniony 
w takiej sytuacji zarzut stosowania praktyk monopolistycznych 
ograniczających konkurencję na rynku wywozu nieczystości 
stałych w wyniku nadużycia posiadanego monopolu prawnego 
na związanym funkcjonalnie z tym rynkiem rynku organizowa-
nia takich usług. W konsekwencji przyjąć należało, że na 
Gminie spoczywa obowiązek ułożenia swoich stosunków 
cywilnych z właścicielami wysypisk w taki sposób, aby mogli 
z takich miejsc korzystać także jej konkurenci transportujący 
odpady”; powyższy wyrok został wydany na podstawie przepi-
sów sprzed wejścia w życie ustawy nowelizującej i dotyczy 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, niemniej jednak w stosunku do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zasada 
pozostała taka sama. Dlatego uważamy, że powyższy wyrok 
nie stracił na aktualności.
[16] Por. wyrok NSA z 22 czerwca 2009 r., II OSK 1017/08; 
wyrok został wydany na gruncie ustawy z 29 lipca 2005 r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 
z 2005 r. nr 180, poz. 1495 z późn. zm.), niemniej jednak 
wywód dotyczący pojęcia „niezwłocznie” ma charakter ogólny 
i, naszym zdaniem, pozostaje aktualny także na gruncie 
u.c.p.g.

[17] Por. wystąpienie pokontrolne NIK, Delegatura w Poznaniu z 4 
lipca 2011 r., znak: LPO-4110-01-05/2011 R/11/004 oraz wystąpienie 
pokontrolne wojewody mazowieckiego z 19 maja 2010 r., znak: 
WKA.I.0932-2-3/10; przedstawione w tych dokumentach wnioski 
organów wskazują, iż wskazanie stacji zlewnej oznacza jej imienne 
określenie w treści zezwolenia.
[18] Podobnie: W. Radecki, op. cit. i przywołane tam orzecznictwo.
[19] Ibidem.
[20] Podobnie: W. Radecki, op. cit.
[21] Por. W. Radecki, op. cit., autor podkreśla, iż stylizacja przepisów 
wskazuje, że decyzja wydana na podstawie art. 9 ust. 4 jest decyzją 
odrębną względem decyzji o cofnięciu zezwolenia.
[22] C. Kosikowski komentarz do ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Wydanie 5, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009
[23] Por. M. Górski, Wpis do rejestru działalności regulowanej, 
Przegląd Komunalny 2/2012
[24] Por. Z. Pławecki, Komentarz do art. 64 ustawy o samorządzie 
gminnym, Lex, 2012
[25] Por. wyrok WSA w Gliwicach z 7 listopada 2012 r., sygn. akt III 
SAB/Gl 19/12 w sprawie wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości; M. Szydło, Reglamentacja podejmowania 
działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności 
gospodarczej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 12/2004.
[26] Ibidem.
[27] Por.: http://www.mos.gov.pl/artykul/4966_rejestr_dzialalnosci_
regulowanej/18778_kody_odpadow_komunalnych_podlegajace_
wpisowi_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.html
[28] A. Górski Zasady dokonywania wpisu. Przegląd Komunalny 
2/2012
[29] Ibidem.
[30] http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key-
=2B7919D0
[31] Metody przetwarzania rozdzielono spójnikiem „lub” w miejsce 
przecinka.
[32] Tak m.in. K. Gruszecki, Czy można wskazać RIPOK? Przegląd 
Komunalny 10/2012
[33] Odpowiedź ministra środowiska na interpelację nr 3266 w 
sprawie zmian legislacyjnych przepisów dotyczących systemu 
gospodarki odpadami i utrzymania czystości i porządku w gminach:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key-
=5AA58459
[34] W. Radecki, Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, LEX 2012
[35] http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key-
=13090E94 
[36] ibidem
[37] http://www.mos.gov.pl/artykul/4469_instalacje_do_zagospoda-
rowania_odpadow/17401_kryteria_wyboru_instalacji_do_zastep-
czej_obslugi_regionow_gospodarki_odpadami_komunalnymi.html; 
http://www.mos.gov.pl/artykul/4469_instalacje_do_zagospodaro-
wania_odpadow/16814_pojecie_instalacji_zastepczej.html

Dyrektywa 1999/31/WE – Dyrektywa Rady 1999/31/WE z 26 
kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. 
UE z 1999 roku, L 182, s. 1, z późn. zm.)
Dyrektywa 2008/98/WE – Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE 
z 2008r. L 312, s. 3)
Kodeks karny – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
Nowa ustawa o odpadach – ustawa z 14 grudnia 2012 r. o od-
padach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21)
Prawo ochrony środowiska – ustawa z 27 kwietnia 2001 r. 
– Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 
150 z późn. zm.)
Prawo wodne – ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 145)
Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) – ustawa z 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów – roz-
porządzenie ministra środowiska z 27 września 2001 
r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112, 
– poz. 1206)
Rozporządzenie w sprawie wymagań - rozporządzenie 
Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szcze-
gółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 25 stycznia 
2013 r. poz. 122)
u.c.p.g. – ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391)
Ustawa nowelizująca – ustawa z 1 lipca 2011 r. o  zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 152, poz. 897)
Ustawa o odpadach – ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach (Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)
Ustawa o samorządzie gminnym – ustawa z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.)

Ustawa o swobodzie działalności  gospodarczej 
– ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (t.j .  Dz.U. z 2010 r.  nr 220, poz. 1447 
z późn. zm.)
Ustawa o transporcie drogowym – ustawa z 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 
1265)

Pojęcia

RIPOK – regionalna instalacja do przetwarzania odpadów 
komunalnych
Region – region gospodarki odpadami komunalnymi
WPGO – wojewódzki plan gospodarki odpadami
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej
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