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KARTA USŁUG 

KZ.0143.11.6.2011.EU 
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku 
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork 

Wydział 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

 

www.powiatkluczborski.pl   starostwo@powiatkluczborski.pl  

tel.  77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 
faks  77 418-65-20 

NIP  751-153-48-93, REGON  531412214 

Data zatwierdzenia: 
07.06.2011 r. 

W sprawie: 

Prowadzenia zgłoszeń i wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku 
uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów 

1. Od czego zacząć? 

Należy złożyć zgłoszenie zawierające informacje wymienione:  
 
a) w § 2 rozporządzenia 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, w przypadku prowadzenia 
działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,   

b) w § 3 rozporządzenia 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, w przypadku prowadzenia 
działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

 
Brak opłat 

 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81,                    
77 418-18-06 wew. 170, 171 lub 174, pokój nr 307, 308,                                                           
e-mail:rolnictwo@powiatkluczborski.pl) 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

 
Na bieżąco 

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

 
Nie dotyczy 
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6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - art.33 

ust.5,  

 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. z 2001 r. Nr 152, 
poz. 1734).  

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Przestrzegać warunki i obowiązki opisane i zadeklarowane w złożonej dokumentacji dot.        
prowadzenia działalności zbierania, transportu,  odzysku  lub  unieszkodliwiania odpadów. 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

 
Brak trybu odwoławczego 

 

9. Wzór wniosku do pobrania:  

Brak wzoru wniosku 

DODATKOWE UWAGI:  
Brak uwag 

 
 

 
 

Godziny urzędowania 
Starostwa Powiatowego w Kluczborku: 

 
Poniedziałek 

godz. 8.00 – 16.00 
Wtorek-Piątek 

godz. 7.00-15.00 
 
 

Opracowała: Emilia Uryga Zatwierdził: Artur Nowak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


