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I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Plac Wolności 13, pokój nr 32
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 40 52 730 wew. 49 lub +48 77 40 52 749, 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. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 z późn.
zmianami) w związku z art. 235 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U z 2013 roku, poz. 21
z późn. zm.).
rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie
rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności
(Dz..U. z 2004, Nr 16, poz. 154 z późn. zm.).

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. wniosek
2. dokumenty wymagane od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o

swobodzie działalności gospodarczej:
a. wpis do działalności gospodarczej (dla każdej z osób prowadzących działalność);
b. umowa spółki cywilnej
c. dokument poświadczający nadanie numeru identyfikacyjnego REGON;

3. dokumenty wymagane wobec podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej:
a. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców (KRS)
b. dokument poświadczający nadanie numeru identyfikacyjnego REGON;

4. dokument poświadczający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów (akt własności, umowa
najmu, dzierżawy, użyczenia) - w przypadku prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów.

5. dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy kierowcy - w przypadku prowadzenia działalności w zakresie
transportu odpadów.

IV. OPŁATY

Za wpis do rejestru nie pobiera się opłaty skarbowej.
Za wydanie zaświadczenia, na wniosek strony o przyjęciu zgłoszenia uiszcza się opłatę skarbową, na podstawie
części II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 roku,
poz. 1628) w wysokości 17 złotych (słownie: siedemnaście złotych).

Opłatę należy dokonań na konto:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32

PKO BP S.A. O/Kędzierzyn-Koźle
02 1020 3668 0000 5702 0264 3229

KARTA USŁUGI

Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania
zezwoleń na zbieranie i transport odpadów
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V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie – w ciągu miesiąca, sprawy skomplikowane w ciągu 2 miesięcy.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

VII. UWAGI

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wpis do rejestru.


