
 

Podstawa prawna: art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243,                            

ze zm./, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie 

lub transport nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności /Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154, ze zm./, 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy 

rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji /Dz. U. 

2001r. Nr 152, poz. 1734/, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 

/Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206/. 

 

 

Nazwa jednostki organizacyjnej        ............................., dnia ......................... 

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

Adres ..............................................................  

Telefon ........................................................... 

 Starosta Kolbuszowski 

  ul. 11-go Listopada 10 

                                 36-100 Kolbuszowa 

 

WNIOSEK 

o wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania  

zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów 

 

 Wniosek winien zawierać następujące informacje: 

 

1. Imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów. 

2. Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów. 

3. Numer REGON (w załączeniu – dokument potwierdzający nadanie numeru REGON). 

4. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu, z podaniem ich kodów   

(wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów –  

Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206). 

5. Oznaczenie miejsca prowadzenia zbierania odpadów (nr działki, nazwa miejscowości i gminy oraz adres 

punktu w którym będą zbierane odpady) lub obszaru prowadzenia transportu odpadów (np. konkretna gmina, 

powiat, czy cały kraj). 

6. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów (podanie numeru ew. działki, nazwy miejscowości i 

gminy oraz przedłożenie dokumentu stwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do terenu na którym będą 

magazynowane odpady – tj.: aktualny odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy lub umowa najmu). 

7. Wskazanie sposobu i środków transportu odpadów. 

8. Zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej (np. zaświadczenie wydane przez właściwego wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta; bądź odpis z KRS).  

    

 

 

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

                                                                                        podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

Wniosek o wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie 

zbierania lub transportu odpadów nie podlega opłacie skarbowej – zgodnie z ustawą z dnia  

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/. 

Wszelkie dokumenty przedłożone w formie kserokopii winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. 


