KI -127-113
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA SIEDLCE, Skwer Niepodległości 2
Strona:1
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA tel. 25 794 3767, 25 794 3709 Stron: 1 Wydanie: 3

ZEZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓW
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Ochrony Środowiska
II. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 28 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z
późn. zm.) w związku z art. 233 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.
poz.1987 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
zawierający:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu; w przypadku gdy określenie
rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska,
właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego
i właściwości odpadów;
2) oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,
3) wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
4) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać
działalność w zakresie transportu odpadów,
5) przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów
2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.
IV. OPŁATY:
Skarbowa: za wydanie decyzji :
- na wykonywanie działalności gospodarczej - 616,00 zł
- pozostałe – 82,00 zł
Płatne gotówką w kasie Biura Obsługi Interesanta czynnej: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa,
czwartek piątek 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 5 pracuje: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zezwolenie na transport odpadów.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 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 5.
UWAGI:
1. Zezwolenia na transport odpadów wydawane są do czasu utworzenia przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
2. Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)
obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia
wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

