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Pani 
Małgorzata Kaptur  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

Opowiadając na pytanie sformułowane przez pana Łukasza Kasprowicza, Radnego 
Rady Miejskiej w Mosinie w trakcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 
28 stycznia 2021 r. w przedmiocie kary nałożonej przedsiębiorcy za niezłożenie 
sprawozdania za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami (BDO) informuję: zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 
1997 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) 
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany 
do sporządzania rocznych sprawozdań, które są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy 
za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 
(BDO). Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 12a wyżej powołanej ustawy termin 
złożenia sprawozdania za 2019 r. został przesunięty na dzień 31 sierpnia 2020 r. Wspomniane 
przez radnego Rady Miejskiej w Mosinie pana Łukasza Kasprowicza postępowanie 
o wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej dotyczyło nieterminowego złożenia 
przedmiotowego sprawozdania. Zgodnie z art. 9x ust. 1 pkt 5 ustawy „Przedsiębiorca 
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który przekazuje po terminie 
sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy 
dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni ”. Jednocześnie karze pieniężnej podlega 
również przekazanie nierzetelnego sprawozdania. W myśl art. 9x ust. 1 pkt 4 wyżej powołanej 
ustawy: „Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
który przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze 
pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione łub 
poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, 
a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł”. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w 2020 r. Burmistrz Gminy Mosina wszczął postępowanie 
administracyjne względem podmiotu wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej, który 
nie złożył sprawozdania w wymaganym przepisami terminie. Z tytułu naliczonej kąty podmiot 
zobowiązany został do uiszczenia należności w wysokości 3 200 zł. 
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