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Apel w sprawie obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych 

z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne  z terenu 

Gminy Jedlińsk 

 

    

 

Wójt Gminy Jedlińsk wzywa właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (tj. zakłady 

fryzjerskie, sklepy, warsztaty samochodowe, obiekty gastronomiczne, domy weselne itp.) 

którzy nie zawarli umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do 

wypełnienia tego obowiązku. Umowę należy zawrzeć z podmiotem posiadającym wpis do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

prowadzonego przez Wójta Gminy Jedlińsk.  

Przypominam, że to właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają 

odpady komunalne przy wykonywaniu obowiązku zbierania i pozbywania się odpadów 

komunalnych powstających na terenie nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy  

z podmiotem odbierającym odpady komunalne, a także do przechowywania i okazywania 

osobom upoważnionym do kontroli aktualnej umowy zawartej z podmiotem odbierającym 

odpady komunalne oraz dowodów uiszczania opłat za tę usługę. 

Powyższe obowiązki określa także art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250). 

Zwracam uwagę, że od dnia 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi zorganizowanym przez Gminę Jedlińsk zostały objęte wyłącznie 

nieruchomości zamieszkałe. 

Zaznaczam, że w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi 

biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałych. 

Podsumowując, użytkownicy nieruchomości oraz ich części, na których prowadzona 

jest działalność w wyniku której powstają odpady komunalne oraz odpady charakterystyczne 

dla prowadzonej działalności są obowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów 

komunalnych z podmiotem je odbierającym. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów oraz nieczystości ciekłych ze 

zbiorników bezodpływowych w sposób niezgodny z przepisami ustawy i przepisami 

odrębnymi wypełnia znamiona wykroczenia i podlega karze grzywny. Karze tej podlega także 

ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości  

i porządku w Gminie Jedlińsk. Postępowanie we wskazanych wyżej sprawach toczy się 

według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W związku  

z powyższym proszę o wywiązanie się z przedmiotowego obowiązku. 

W przypadku pytań, wątpliwości proszę o kontakt z Referatem Rolnictwa Środowiska 

i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk tel. (48) 

32-13-098. 
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