
WYKREŚLENIE WPISU Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Z ZAKRESU ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

 
 
Zgodnie z treścią art. 9i UCPG, w przypadku zakończenia działalności polegającej 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 działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru. 
 
 
Art. 9j UCPG zawiera katalog sytuacji, w których następuje wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z 
rejestru. W ust. 1 odwołuje się do art. 71 ust. 1 USDG, zgodnie z którym przyczyny wykreślenia 
przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej są następujące: 
 
przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym;  
 
przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w 
wyznaczonym przez organ terminie;  
stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez 
przedsiębiorcę.  
 
 
Art. 9j ust. 2 UCPG wymienia dodatkowo szereg sytuacji powodujących wykreślenie z rejestru: 
 
wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej 
objętej wpisem;  
 
stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na 
terenie gminy objętej wpisem;  
 
stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości;  
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 komunalnych;  
przedsiębiorca, który nie działa na podstawie 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 kolejnym 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 wydanych na 
podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.  
 
Z treści powyższych przepisów wynika, że wykreślenie wpisu z rejestru dokonywane jest na trzy 
sposoby: 
 
Na wniosek przedsiębiorcy (art. 9i UCPG, art. 73 USDG);  
Z urzędu w sytuacjach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa (art. 9j ust. 2 UCPG);  
 
Z urzędu w sytuacji, gdy organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydał wobec 
przedsiębiorcy decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej rejestrem 
(art. 71 ust. 3 USDG). 
 
 



WYKRE ŚLENIE WPISU NA WNIOSEK PRZEDSI ĘBIORCY 
 
1. Wpłynięcie wniosku o wykreślenie 
 
 
Przepisy obowiązującego prawa nie regulują wprost treści wniosku o wykreślenie, powinno z niego 
jednak jasno wynikać o co przedsiębiorca wnioskuje ( w tym przypadku o wykreślenie wpisu z 
rejestru). We wniosku powinno się również znaleźć wyraźne oznaczenie samego wnioskodawcy, 
przez analogię można uznać więc, że we wniosku o wykreślenie z rejestru, podobnie jak w przypadku 
wniosku o dokonanie wpisu, przedsiębiorca powinien zamieścić następujące dane: 
 
firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;  
numer identyfikacji podatkowej (NIP);  
numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;  
określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;  
numer rejestrowy przedsiębiorcy.  
 
 
2. Kontrola treści wniosku 
 
 
Podobnie jak w przypadku kontroli treści wniosku o wpis do rejestru, wniosek o wykreślenie z rejestru 
należy poddać kontroli pod względem formy jak i treści. 
 
3. Wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku 
 
 
W przypadku wykrycia braków we wniosku o wykreślenie z rejestru należy wezwać przedsiębiorcę do 
uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od jego otrzymania. 
 
4. Wykreślenie z rejestru 
 
 
Wykreślenie z rejestru następuje na podstawie decyzji organu prowadzącego rejestr, którą należy 
dostarczyć zainteresowanemu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


