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I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Plac Wolności 13, pokój nr 35
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 40 52 730 wew. 26 lub +48 77 40 52 726, fax. +48 77 472 32 95
email: srodowisko@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

niezbędne dokumenty należy przedłożyć w
Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
Plac Wolności 13, pokój 27
(pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:00 - 15:00).
II. PODSTAWA PRAWNA

art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2), art. 42 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz.U. z 2013 roku, poz. 21 z późn. zm.),

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2. wyszczególnienie rodzajów  odpadów przewidywanych  do zbierania wraz z  kodami odpadów;
3. oznaczenie miejsca   zbierania odpadów;
4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
6. 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;

7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem

i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Równocześnie do wniosku należy załączyć:
1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia  3 października 2008

roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

2. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli
prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (KRS lub zaświadczenie o wpisie do działalności go-
spodarczej)

3. tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów (akt własności, umowa
dzierżawy).

IV. OPŁATY

Opłatę skarbową za wydaną decyzją uiszcza się na podstawie części IV ust. 43c pkt a) załącznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1628) w wysokości 616 złotych
(słownie: sześćset szesnaści złotych)

na konto:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
PKO BP S.A. O/Kędzierzyn-Koźle
02 1020 3668 0000 5702 0264 3229

KARTA USŁUGI

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
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V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Terminy załatwienia sprawy określa art. 35 Kpa:
- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki,
- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody

przedstawione przez stronę,
- nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty
Kędzierzyńsko-Kozielskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. UWAGI

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


