Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Organ właściwy: Wójt Gminy Jeżów
Stanowisko odpowiedzialne : Referent ds. rolnictwa, ochrony
środowiska, gospodarki wodnej i ściekowej, spółek wodnych,
oświetlenia ulicznego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, spraw
uwłaszczeniowych oraz spisywania zeznań świadków o pracy w
gospodarstwie rolnym a także do spraw organizacyjnych w zakresie
nadzorowania pracy gminnej oczyszczalni ścieków
Urząd Gminy
w Jeżowie
pokój nr 21
tel. 046 875-53-71, wew. 36

Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
Konto: Urząd Gminy w Jeżowie: Bank Spółdzielczy w Łowiczu, O/
Jeżów nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010
NIP: 833-11-09-686

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U.
Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
wniosek zawierający:
o imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
ubiegającego się o zezwolenie oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP. W celu
prawidłowego oznaczenia przedsiębiorcy do wniosku należy załączyć aktualną kopię zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej albo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców,
o określenie przedmiotu i obszaru działalności,
o określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na
prowadzenie działalności objętej wnioskiem. Do wniosku należy załączyć aktualne
kopie dowodów rejestracyjnych specjalistycznych pojazdów, wykorzystywanych w
prowadzonej działalności oraz przedstawić możliwości techniczne i organizacyjne z
uwzględnieniem posiadanego sprzętu.
o informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
o proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
o określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego
czasu jej prowadzenia ( termin należy określić w latach, maksymalny okres na jaki
zezwolenie może być wydane wynosi 10 lat ),
o zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
o określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu
odpadów ( Dz. U z 2001 r. Nr 112 poz. 1206 ) oraz sposób realizacji obowiązku
ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji,
o składowanych na składowisku odpadów.
Należy również udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany
również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, w tym

powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów.
Termin odpowiedzi:
do 30 dni
Opłaty skarbowe:
opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 107 zł
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
za pośrednictwem Wójta Gminy Jeżów.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opracował: Paweł Winciorek

