KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155
e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl

KS-12
OR.0143.56.2013

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
złożenie wniosku i odbiór dokumentu:
osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w budynkach Urzędu Miasta:
- przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (II piętro), w pok. 301,
- przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta, na stanowiskach nr 5 lub 6 Departamentu
Rozwoju Miasta, tel. (+48) 68 45 64 828; (+48) 68 45 64 830; e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl
dodatkowe informacje: w Biurze Ochrony Środowiska przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41
(parter) w pok. 109; tel. (+48) 68 475 56 56,
elektronicznie – na platformie ePUAP – pod adresem: www.zielona-gora.pl w Biuletynie Informacji
Publicznej w dziale: e-Urzad – elektroniczny Urząd podawczy – zezwolenie na zbieranie odpadów
za pośrednictwem poczty.
WYMAGANE DOKUMENTY
wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów:
sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający następujące dane:
- dane wnioskodawcy: imię, nazwisko lub nazwa i adres zamieszkania lub siedziby oraz ewentualnie nr tel.
kontaktowego, e-mail lub dane pełnomocnika,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów,
- wyszczególnienie rodzaju odpadów przewidzianych do zbierania,
- oznaczenie miejsca zbierania odpadów,
- wskazanie:
a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich
rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być
magazynowane w okresie roku,
c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji,
obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej
z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego
miejsca magazynowania odpadów,
- szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
- 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,
- oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,
- opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
- opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem
i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
- proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń,
- informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
- określenie sposobu odbioru dokumentu,
- czytelny podpis.
lub wniosek według ustalonego wzoru dostępny:
- w siedzibie Urzędu Miasta ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Biurze Ochrony Środowiska (parter),
- w siedzibie Urzędu Miasta ul. Podgórna 22 w Biurze Obsługi Interesanta na stanowiskach nr 5 lub 6
(parter),
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Ochrona środowiska,
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dokumenty wymagane do wniosku:
- 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,
- pozwolenie wodnoprawne lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, o których mowa w art. 388 ust. 2 pkt 9
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2018 poz. 2268 z późn. zm.), o ile jest wymagane,
- zaświadczenie o niekaralności:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego
osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub
art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663),
- zaświadczenie o niekaralności: posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie
przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277),
- oświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów
będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.),
- oświadczenie, że w stosunku do:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego
posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,
- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów,
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia
na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono
administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.),
- oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów
nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego
przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu
zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie
i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie
i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.),
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz
z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu nie jest wymagane,
- dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo
umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) – dotyczy posiadacza odpadów (z wyłączeniem
jednostek budżetowych) występującego z wnioskiem o zezwolenie na zbieranie odpadów
niebezpiecznych, zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów
komunalnych,
- operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części
lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim)
Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620). Przepisów dotyczących
wykonania operatu przeciwpożarowego, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów,
które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych,
- postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
- informacja o posiadaniu tytułu prawnego do miejsca magazynowania odpadów - dotyczy
posiadacza odpadów (z wyłączeniem jednostek budżetowych) występującego z wnioskiem o zezwolenie
na zbieranie odpadów innych niż: odpady niebezpieczne, odpady komunalne lub odpady pochodzące
z przetwarzania odpadów komunalnych,
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- dowód wniesionej opłaty skarbowej,
- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany
przez pełnomocnika.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
na podstawie art. 35 § 3 KPA, nie później niż w ciągu miesiąca, jeżeli potrzebne jest postępowanie
wyjaśniające, a jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy,
do dwóch miesięcy zgodnie z prawem.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
decyzja administracyjna zezwalająca lub odmawiająca udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów.
OPŁATY
opłata skarbowa w wysokości: 616,00 zł za wydanie decyzji,
opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa,
opłatę skarbową można uiścić:
- w kasach Urzędu Miasta:
30
00
przy ul. Podgórnej 22 (parter), w godzinach od 8 do 14 ,
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
- w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze – bez prowizji,
Wykaz placówek banku, w których można dokonać wpłaty dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wykaz kont bankowych Urzędu Miasta dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej – Budżet i finanse,
Numery rachunków bankowych.
TRYB ODWOŁAWCZY
odwołania rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7,
65-048 Zielona Góra),
termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji; odwołanie należy złożyć za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Zielona Góra.
DODATKOWE INFORMACJE
zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów,
regionalny dyrektor ochrony środowiska dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych w rozumieniu
przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne lub marszałek województwa lubuskiego dla
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 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 oraz w przypadku gdy maksymalna
łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg,
osoba działająca w imieniu wnioskodawcy ma obowiązek przedłożenia oryginału lub urzędowo potwierdzonej
kopii pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa
w wysokości 17,00 zł (vide opłaty),
w przypadku załatwiania sprawy elektronicznie na platformie ePUAP, we wniosku należy podać konto
użytkownika, na które ma być wysłana odpowiedź,
ochrona danych osobowych: administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uzyskaniem
zezwolenia na zbieranie odpadów jest Prezydent Miasta Zielona Góra; przetwarzanie danych jest niezbędne
w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o odpadach; szczegółowe informacje
dotyczące ochrony danych osobowych w związku z uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów są dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Ochrona środowiska oraz
w budynkach Urzędu Miasta: przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (parter) w Biurze Ochrony Środowiska
i przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta na stanowiskach nr 5 lub 6 Departamentu
Rozwoju Miasta.
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1923),
ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 162),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.),
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ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2096
z późn. zm.).

pracownik DR-OS
opracowano

kierownik DR-RN
sprawdzono

inspektor ochrony danych
sprawdzono

05.03.2019.
Sekretarz Miasta
zatwierdzono
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