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........................................................

........................., dnia .....-.....-..........r.

(imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)

(miejscowość i data)

.......................................................
(adres)

Starostwo Powiatowe
w Sztumie
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE
ZBIERANIA LUB TRANSPORTU ODPADÓW

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz.
251) składam wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
zbierania lub transportu odpadów dla zakładu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1. Rodzaj odpadów przewidzianych do zbierania i transportu ( w przypadku gdy określenie
rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla
środowiska, należy podać podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów).

Kod odpadu
L.p.

Rodzaj odpadu

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadu (Dz. U. Nr. 112,
poz. 1206 z 2001r.)

Wskazanie miejsca i
sposobu magazynowania
odpadów

2. Wskazanie miejsca prowadzenia działalności (określić miejsce prowadzenia zbiórki
odpadów np. główna baza firmy – punkt zbiórki odpadów, gdzie odpady są przyjmowane
i np. ważone – należy podać dokładny adres).
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
3. Oznaczenie obszaru prowadzenia działalności transportowej (należy podać teren, na
którym będzie prowadzona działalność transportowa np. cała Polska).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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4. Wskazanie sposobu i środków transportu odpadów (należy podać informacje o ilości i
rodzajach wykorzystywanych pojazdów oraz wskazać sposoby przewożenia danego
odpadu, dostosowane do jego właściwości chemicznych i fizycznych).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
6. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie
wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów i transportu odpadów.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
7. Określić przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów
lub transportu odpadów.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

..................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Dowód uiszczenia opłaty za dokonanie czynności urzędowej w celu wydania zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów w wysokości 616 zł na podstawie ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 225, poz. 1635), na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum, 82-400
Sztum, ul. Mickiewicza 39, BS Sztum Nr 74830900000000004220000020.
2. Plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsca magazynowania odpadów.
3. Pozwolenie na użytkowanie obiektu lub zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, jeśli są wymagane (zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o
odpadach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na
użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, jeśli są wymagane).
4. Wypis z Krajowego rejestru sadowego.
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