
WNIOSEK 

o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

Na podstawie art. 9b ust. 1; 9c ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

składam wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych.  

Firma  

 

 

 
Nazwa Firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy 

Adres   

 

 

 
Oznaczenie siedziby -  adres przedsiębiorcy 

NIP  

 

 

 

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych  

 

 

 

 

 

 
Kod i nazwa odpadu (zgodnie z katalogiem odpadów)   

 

Załącza się dowód wniesienia opłaty skarbowej w kwocie ……………… za wpis do rejestru 

działalności regulowanej  

 
 

 

 

…………………………………    …………………………………… 
Miejscowość, data            Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

                                                                             do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 
                                                                              imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 



Wyjaśnienia:  

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. 646). 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy 

ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 

uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości.             

 Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim 

danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr. 

Wpis do rejestru może być wykreślony wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez ustawę 
(dot. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 
 
Organ prowadzący rejestr sprostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub 
niezgodności ze stanem faktycznym. 
 
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni 
od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. 
 
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu 
przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis 
wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności 
gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności 
regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu 
upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy 
organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem                  
7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 
 
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu 
przedsiębiorcy do rejestru w przypadku, gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące 
przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem lub przedsiębiorcy 
wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności regulowanej w okresie 3 lat 
poprzedzających złożenie wniosku. 
 
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania 
przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy: 
 przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej 

działalności, 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; 
 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 po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub 

odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych. 

https://sip.lex.pl/#/document/18701388?cm=DOCUMENT
http://lexonline-03.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc


 
Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej, może uzyskać ponowny 
wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie  
3 lat od dnia wydania decyzji.  
 
Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania 
spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej. 
 
Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności 
regulowanej podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr danej 
działalności.  
 
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze na 
jego wniosek. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oświadczenie 

do wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

Oświadczam, że: 
 

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej  w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne               
z prawdą; 

 
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia                   
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

 
Firma  

 

 

 
Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko przedsiębiorcy 

Adres   

 

 

 
Oznaczenie siedziby i/lub adres przedsiębiorcy 

 

 

 

 

………………………………………    ………………………………………………..…… 

Miejscowość, data                  Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  
             do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem   

                                                                                 imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

 
 


