
 

 
 

 

KARTA  USŁUG  

 

STAROSTWO  POWIATOWE  

W RACIBORZU 

47-400 RACIBÓRZ 

Pl. OKRZEI 4 
tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala)  

fax. (32) 415 87 36 
 

 

 

REFERAT 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA, 

GOSPODARKI 

WODNEJ  

I ROLNICTWA 
 

I. TYTUŁ SPRAWY 

 

ZŁOŻENIE INFORMACJI O WYTWARZANYCH ODPADACH  

ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA  

WYTWORZONYMI ODPADAMI 
 

II. PODSTAWA  PRAWNA 
 

 art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

 rozporządzenie z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.  

Nr 112, poz. 1206) 

 ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635       

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 
 

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Do rozpoczęcia działalności 

powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia 

informacji w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze 

decyzji. 
 

V.  WYMAGANE DOKUMENTY 
 

4 egzemplarze informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami zawierające:  

 wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania ze 

wskazaniem ich nazw i kodów zgodnie z katalogiem odpadów, a w przypadkach, gdy 

określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą 

powodować odpady, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania 

podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,  



 określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania 

w ciągu roku [Mg/rok], 

 informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub 

ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 

 opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,  

 wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów. 

 

Załączniki: 

 ewentualne pełnomocnictwo. 

 
VI.  OPŁATY 

 

  Opłata za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 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 

 

Brak 

 
VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY 

 

Sprzeciw w sprawie przedłożonej informacji o wytwarzanych odpadach następuje w formie 

decyzji, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                 

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

doręczenia. 

 
IX. INFORMACJE DODATKOWE  

 

Wytwórca odpadów jest obowiązany do złożenia informacji wtedy, gdy jego działalność 

lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów niebezpiecznych w ilości do 100 kg/rok 

(0,1 Mg/rok) albo odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 Mg/rok. 
 

Data: 15.11.2012r. Opracował: Małgorzata Baszczak 

Data: 15.11.2012r. Zatwierdził: Krzysztof Sporny 

 


