
Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

Miasta Mysłowice (zgodnie z art. 48 ust.3 ustawy Prawo przedsiębiorców). 

I. Podstawa prawna: 

Art. 9d i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), art. 379 ust. 1 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) oraz art. 48 ustawy z dnia 6 marca 
2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.). 

II. Organ uprawniony do kontroli. 

Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie objętym 
właściwością jest Prezydent Miasta Mysłowice. 

III. Osoby upoważnione do kontroli. 

Prezydent Miasta Mysłowice jako organ uprawniony do kontroli upoważnia do przeprowadzania 
kontroli podległych pracowników Urzędu Miasta w Mysłowicach, na podstawie upoważnień 
wydawanych odrębnie dla każdej kontroli z określeniem zakresu przedmiotowego. 

IV. Cel kontroli. 

Celem kontroli jest zapewnienie systematycznego (kontrole planowe) sprawdzania czy przedsiębiorca 
wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości spełnia wymagania i obowiązki określone w ustawie z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.). 

V. Zakres przedmiotowy kontroli. 

Zakres przedmiotowy kontroli przedsiębiorcy wpisanego do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta 
Mysłowice obejmuje spełnienie warunków określonych w art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.). oraz 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 
122). 

VI. Podmioty kontrolowane. 

Kontroli podlegają przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na 
terenie Miasta Mysłowice wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych zgodnie z przepisami art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).  

VII. Wybór podmiotów kontrolowanych: 

Kontrole prowadzone są zgodnie z harmonogramem kontroli na dany rok kalendarzowy.  



VIII. Przebieg kontroli: 

1. Przed przeprowadzeniem kontroli doręczane jest przedsiębiorcy zawiadomienie o  zamiarze 
wszczęcia kontroli. Kontrolę przeprowadza pracownik, posiadający imienne upoważnienie, 
przygotowane zgodnie z art. 49 ustawy Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. 
zm.).  

2. Kontrola może zostać rozpoczęta między 7 a 30 dniem od daty doręczenia przedsiębiorcy 
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. 

3. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia, zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.). 

4. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone 
w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub 
przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zgodnie 
z art. 51 ust. 3a ustawy Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) 

5. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół kontroli. 

6. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów objętych kontrolę sporządza się zalecenia 
pokontrolne i przesyła przedsiębiorcy w celu ich wykonania. 

7. W przypadku niewykonania zaleceń pokontrolnych zostają podjęte czynności w zakresie 
wykreślenia podmiotu odbierającego odpady komunalne z rejestru działalności regulowanej oraz 
czynności przewidziane przepisami prawa. 


