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REFERAT 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA, 

GOSPODARKI 

WODNEJ  

I ROLNICTWA 
 

I. TYTUŁ SPRAWY 

 

ZEZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓW 

II. PODSTAWA  PRAWNA 

 

 art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1987), w związku z art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 

 rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.  

       z 2014 r. poz. 1923) 

 ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 1827) 

 
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 

 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.  

Sprawę załatwia – Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa. 

tel. (32) 45 97 334, fax. (32) 45 97 361 

e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl 

Godziny urzędowania:   

Poniedziałek, środa, czwartek    od 7.30
 
do 15.30  

wtorek                                         od 7.30 do 17.00  

piątek                                          od 7.30 do 14.00 

 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

1.  Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

2.  60 dni - sprawy szczególnie skomplikowane. 
 

V.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 

Wniosek powinien zawierać: 

 wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu ze wskazaniem 

ich nazw i kodów zgodnie z katalogiem odpadów; w przypadku gdy określenie 

rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą 

powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do 

podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów, 

 oznaczenie obszaru prowadzenia działalności transportu odpadów, 



 wskazanie sposobu i środków transportu odpadów, 

 przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów, 

 przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów. 

 

Załączniki: 

 ewentualne pełnomocnictwo. 

 
VI.  OPŁATY 

 

 Opłata skarbowa od wydania zezwolenia – 616 zł, 

 Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo – 17 zł, 

 W tytule potwierdzenia wniesienia opłaty należy zaznaczyć: „za wydanie zezwolenia  

na transport odpadów dla …”, 

 Opłatę skarbową można uiścić w kasie pokój nr 2 (parter) lub dokonać wpłaty     

bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Racibórz nr 

78105010701000000400033692, 

  Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. 

 
VII. DRUKI WNIOSKÓW 

 

Brak. 

 
VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY 

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                

w Katowicach za pośrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia. 

 
IX. INFORMACJE DODATKOWE  

 

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru podmiotów 

gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. 

Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001r. o odpadach zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie 

dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru 

podmiotów gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa 

lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie 

wcześniejszym.   
 

Data: 04.01.2017 r. Opracował: Małgorzata Baszczak 

Data: 04.01.2017 r. Zatwierdził: Krzysztof Sporny 

 


