KARTA USŁUG
STAROSTWO POWIATOWE
W RACIBORZU
47-400 RACIBÓRZ
Pl. OKRZEI 4
tel. (32) 45 97 300 (centrala)
fax. (32) 415 87 36

REFERAT
OCHRONY
ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

I. TYTUŁ SPRAWY

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW
II. PODSTAWA PRAWNA

 art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)
 art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1000 z późn. zm.)
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
Sprawę załatwia – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
tel. (32) 45 97 334
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:
 numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów,
 wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania 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 życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może
wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości
odpadów,
 oznaczenie miejsca zbierania odpadów,

 wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych
odpadów,
 wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej
łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym
samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym
samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu
magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego
lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego
lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
 przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie
wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym
uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz
liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom
ochrony środowiska,
 oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania
odpadów,
 opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności
objętej zezwoleniem,
 opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej
zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była
prowadzona,
 proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, które może mieć formę
depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy
ubezpieczeniowej,
 informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Załączniki:
 zaświadczenie o niekaralności:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza
odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej
- za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art.
163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny
 zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko
środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 oświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub
członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub o liczbie prawomocnych
wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183,
art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach,
 oświadczenie, że w stosunku do:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą,
b) posiadacza odpadów będącego osoba prawną albo jednostką organizacyjną














nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu
lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność
gospodarczą jako osoba fizyczna
- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na
zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie
i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego
zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary co
najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194
ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł,
oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej
posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady
nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję
o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie
odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na
wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną,
o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej
łącznie kwotę 150 000 zł
- za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem,
członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej tego innego przedsiębiorcy,
operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji,
obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione
z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany
przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (dotyczy odpadów palnych),
postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części
lub innego miejsca magazynowania odpadów (dotyczy odpadów palnych),
dokument potwierdzający w formie aktu notarialnego prawo własności, prawo
użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości
w przypadku zbierania:
 odpadów niebezpiecznych
 odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów
komunalnych,
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, o ile jest wymagana,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy dla
terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane,
ewentualne pełnomocnictwo.
VI. OPŁATY

 Opłata skarbowa od wydania zezwolenia – 616 zł,
 Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo – 17 zł,
 Opłatę skarbową można uiścić w kasie na parterze w budynku B pokój nr 2 gotówką
lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Racibórz nr
78105010701000000400033692 z dopiskiem: „za wydanie zezwolenia na zbieranie
odpadów dla …”,

 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.
Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo
Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana
Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl.
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi należy kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
iod@powiatraciborski.pl.
Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie
Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
bip.powiatraciborski.pl/Ochrona_danych_osobowych/GOSPODARKA_ODPADAMI.
html
Data: 08.10.2019 r.
Data: 08.10.2019 r.

Opracował: Małgorzata Baszczak
Zatwierdził: Barbara Kostka

