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KARTA USŁUGI
OŚA – 07 – ZEZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓW
OPIS SPRAWY / ZADANIA:
W myśl uregulowań zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 50
ust. 1 pkt 5b, ust. 2 i ust. 3), przed rozpoczęciem działalności w zakresie transportu odpadów,
podmiot podejmujący taką działalność jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru podmiotów
gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa.
Działalność w zakresie transportu odpadów może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do
rejestru.
Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, marszałek województwa
tworzy rejestr najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia z życie ustawy (od dnia 23 stycznia
2013 r.). Podmiot objęty obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do "rejestru", jest obowiązany do
złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.
W myśl zaś art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
 ust. 1 – zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów
dotychczasowych zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż
do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru lub z dniem uzyskania
wpisu do rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym,
 ust. 2 – do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady jest obowiązany do uzyskania
zezwolenia na transport odpadów na podstawie przepisów dotychczasowych zawartych w
ustawie z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach.
KOGO DOTYCZY:
Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z ustawą o swobodzie działalności
gospodarczej.

CZAS REALIZACJI:
1 miesiąc – od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego
2 miesiące – w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych od dnia wszczęcia postępowania,
zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów zawierający:
1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do transportu (uwaga: ze wskazaniem
nazw i kodów odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów);
2. Oznaczenie obszaru prowadzenia działalności – w przypadku transportu odpadów;
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.
OPŁATY:
Opłata za wydanie zezwolenia pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Pobranie opłaty następuje w dniu złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia.
Wysokość opłaty z tytułu wydania zezwolenia: 616 zł.
Opłatę należy uiścić:



w kasie Urzędu Miejskiego w Sokółce przy Pl. Kościuszki 1,
na
rachunek
bankowy
Urzędu
Miejskiego
PKO Bank Polski S.A. 86 1020 1332 0000 1002 0983 4641

w

Sokółce:

TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

PODSTAWY PRAWNE:
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.
23 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.), do czasu
utworzenia przez marszałka województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1923);
URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:
Nazwa urzędu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój Nr 57, II piętro,

Telefon

85-711-08-24 – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
i Architektury
85-711-08-45 – Kierownik Referatu
85-711-08-12 – pracownik odpowiedzialny merytorycznie

Fax

Starostwo Powiatowe w Sokółce: 85 711 20 08
Godziny przyjmowania

Poniedziałek

08:00 - 16:00

dokumentów

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne

FORMULARZE ELEKTRONICZNE:
Wniosek-transport odpadów – pdf
Wniosek-transport odpadów – docx

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

