KI -84-113
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA SIEDLCE, Skwer Niepodległości 2
Strona:1
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA tel. 25 794 3767, 25 794 3709 Stron: 1 Wydanie: 5

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Ochrony Środowiska
II. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.992 z późn.
zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zawierający:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
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;
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 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, o ile jest wymagana.
3. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.
IV. OPŁATY:
Skarbowa:

616 zł

Płatne gotówką w kasach Biura Obsługi Interesanta pracujących: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, od wtorku do
piątku w godz.7.45 – 15.45 lub przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A. o/Siedlce
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3 pracuje: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zezwolenie na zbieranie odpadów.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Siedlce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi
Interesanta, stanowisko nr 3.
UWAGI:
Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z
późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą
złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

