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 INFORMACJE Z URZĘDU  

Obowiązek zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych  
z prowadzonej działalności gospodarczej  

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z przepisami 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2018 r. 1454 z póź. zm.) właściciele nierucho-
mości niezamieszkałych, do których należą między 
innymi szkoły, urzędy, biblioteki, apteki, ośrodki zdro-
wia, obiekty produkcyjne, warsztaty, itp. oraz pozo-
stali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospo-
darczą mają obowiązek zapewnienia odbierania 
(pozbywania się) odpadów komunalnych w sposób 
zgodny z przepisami cytowanej na wstępie ustawy. 
   

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: 
przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przezna-
czoną na działalność gospodarczą, właściciele nieru-
chomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową 
umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwa-
rzanych w gospodarstwie domowym. 
  

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do: 
- uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za część dotyczącą nieruchomości zamiesz-
kałej zgodnie ze złożoną deklaracją; 
- indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nierucho-
mości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała 
jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba że umowa najmu lokalu stanowi 
inaczej. 
  

Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpa-
dów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do 
rejestru działalności regulowanej. 
  

Nadzór nad realizacją tych obowiązków sprawuje burmistrz miasta i gminy. Właściciele wymienionych wyżej nierucho-
mości zobowiązani są zatem do udokumentowania wykonania tego obowiązku poprzez okazanie umowy z podmio-
tem prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz dowodów uiszczania opłat. 

 Działając na podstawie ZARZĄDZE-
NIA NR 37/2019 BURMISTRZA MIA-
STA I GMINY DZIAŁOSZYN z dnia  
10 kwietnia 2019 roku w sprawie 
przeprowadzenia kontroli wykony-
wania obowiązków w zakresie go-
spodarowania odpadami komunal-
nymi przez właścicieli nieruchomo-
ści niezamieszkałych, upoważnieni 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
Działoszyn prowadzą kontrole 
umów oraz dowodów opłat za wy-
konaną usługę. 
 

Obowiązek okazania takich umów  
i dowodów uiszczania opłat za te 
usługi wynika z art. 6 ust. 1 pkt.  
2 ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. Odmowa 
okazania w/w dokumentów wyczer-
puje znamiona wykroczenia. 
  

W związku z powyższym, jeżeli nie 
wszyscy przedsiębiorcy na terenie 
Miasta i Gminy Działoszyn zawarli 
takie umowy, zobowiązani są nie-
zwłocznie dopełnić tego obowiąz-
ku. 
  

Jednocześnie przypominamy, że 
przedsiębiorcom nieposiadającym 
umowy na odbieranie odpadów 
komunalnych z odpowiednią firmą 
grozi kara grzywny. 

Projekt społeczny ,,Pudełko życia”  
  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Działoszynie przy-
stąpił do realizacji projektu spo-
łecznego „Pudełko życia”, który 
ma na celu zapewnienie osobom 
starszym, mieszkającym samotnie, 
niesamodzielnym, niepełnospraw-
nym, przewlekle chorym wsparcia  
w sytuacji zagrożenia zdrowia lub 
życia, podczas udzielania pomocy 
przez różnego rodzaju służby: 
medyczne, socjalne i inne. Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych 
informacji o pacjencie w jednym miejscu. 
  

  

Młodość bez uzależnień  
  

W czerwcu 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszy-
nie przy współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Raciszynie  
ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice zorganizował projekt socjalny  
pt. „Młodość bez uzależnień”. Projekt socjalny skierowany był do młodzieży 
szkolnej w celu podniesienia poziomu wiedzy o konsekwencjach i zagroże-
niach wynikających z używania substancji psychoaktywnych. 

Projekty socjalne 

Być blisko osób starszych  
  

Projekt socjalny realizowany był w okresie od 25.03.2019 r. do 15.04.2019 r. i skierowany był do seniorów korzystających  
z pomocy społecznej. Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy seniorów na temat bezpieczeństwa w domu i naj-
bliższym otoczeniu. Pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie i dzielnicowi z Komi-
sariatu Policji w Działoszynie wyszli naprzeciw problemowi i dotarli do miejsca zamieszkania osób starszych w celu uświado-
mienia im, jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia. 

Dziecko bez zagrożeń  
  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie przy współpra-
cy z Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Działoszynie i Komisariatem Policji 
w Działoszynie zorganizował projekt socjalny pt. „Dziecko bez zagrożeń”. 
Projekt socjalny skierowany był do dzieci w wieku od 6 do 11 lat, których  
rodziny korzystają z pomocy społecznej. Celem projektu było przekazanie 
dzieciom informacji na temat bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom. 
  

Pomoc żywnościowa  
  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w okresie od 
01.08.2018 r. do 30.06.2019 r. udzielił osobom samotnym oraz rodzinom 
wsparcia w formie artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (FEAD). Z tej formy pomocy skorzysta-
ło 410 osób. W całym programie wydano 2298 paczek żywnościowych. 
W dniu 18.02.2019 r. odbyły się warsztaty kulinarne w ramach dzia-
łań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podpro-
gram 2018, w którym wzięły udział osoby korzystające z pomocy żywnościo-
wej. 


