
 

 
 

 

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, 

GOSPODARKI 

WODNEJ  

I ROLNICTWA 
 

I. TYTUŁ SPRAWY 

 

ZGŁOSZENIE DO REJESTRU POSIADACZY ODPADÓW ZWOLNIONYCH          

Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA  

NA ZBIERANIE LUB TRANSPORT ODPADÓW 
 

II. PODSTAWA  PRAWNA 

 

 art. 235 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1987), w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

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

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

       z 2014 r. poz. 1923) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 

2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają 

zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 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.) 

 
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 

 

W terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

 
V.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 

 imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów, 

 adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów, 

 numer REGON, 

 wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu  



z podaniem ich nazw i kodów zgodnie z katalogiem odpadów, 

 oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu 

odpadów, 

 wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów, 

 wskazanie sposobu i środków transportu odpadów. 
 

Załączniki: 

 ewentualne pełnomocnictwo. 

 
VI.  OPŁATY 

 

 Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo – 17 zł, 

 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 

 

Wg załączonego wzoru. 

 
VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY 

 

Brak 

 
IX. INFORMACJE DODATKOWE  

 

Na podstawie art. 235 ust. 3 ustawy o odpadach do czasu utworzenia rejestru, o którym 

mowa w art. 49 ust. 1, do rejestrów stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. 

w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na 

prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.), zgodnie z art. 250 

ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zachowuje moc w zakresie transportu 

odpadów do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy. 
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