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Karta usług
Nr IN.19.2013

mail: sekretariat@jakubow.p

Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
Pokój nr 16, tel. 25 757 91 90, e-mail: ewidencja@jakubow.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek
730 – 1700
wtorek – piątek
730 – 1530
czwartek
dzień wewnętrzny
Osoba do kontaktu:
Albina Wolszczak – Inspektor ds. porządku i czystości, gospodarki odpadami, zamówień
publicznych
Sposób załatwienia sprawy:
Pismo o wykreśleniu wpisu z rejestru.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wykreślenie wpisu.
Formularz do pobrania:
Dostępny na stronie internetowej urzędu www.jakubow.pl lub w pokoju Nr 16
Opłaty:
Opłaty skarbowej nie pobiera się.
Czas załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r poz.
584 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016
r , poz. 250 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2015r

poz.23 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
1. W przypadku zakończenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do Wójta, w terminie 14
dni od trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności wniosek o wykreślenie z
rejestru.
2. Wójt może wezwać przedsiębiorcę w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 7
dni do uzupełnienia wniosku.
3. Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w
art.71 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej tj.
- przedsiębiorca złożył oświadczenie 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.
4. Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru następuje także w przypadku gdy:
- 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,
lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
- przedsiębiorca nie osiąga w kolejnym roku kalendarzowym poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
5. Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w pkt. 3 i 4 następuje w drodze
decyzji. Wydana decyzja w przypadkach określonych w pkt.3 podlega natychmiastowemu
wykonaniu.
6. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w pkt. 3, Wójt z urzędu wykreśla wpis
przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej.
Sporządził:
Albina Wolszczak
Zaktualizowano
dnia 05.09.2016

Sprawdził:
Kierownik Referatu
Marzena Rek

Zatwierdził:
Wójt
Hanna Wocial

Jakubów, dnia …………………

……………………………………………….
/nazwa firmy albo imię i nazwisko przedsiębiorcy/

………………………………………………..
/oznaczenie siedziby i adres przedsiębiorcy/

NIP ……………………………………………
REGON ………………………………………
tel……………………………………………

Wójt Gminy
Jakubów

WNIOSEK
o wykreślenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów
Wnoszę o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Jakubów:
1. Dane przedsiębiorcy, którego dotyczy wykreślenie z rejestru:
Pełna nazwa lub imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz siedziba i adres przedsiębiorcy

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numer rejestrowy przedsiębiorcy: ………………………………………………………
Data zakończenia działalności: …………………………………………………………

………………………………
/podpis/

