
     ................................dnia .................... 
Pieczęć firmowa 
       
 
      Wójt Gminy Iwanowice 
      Iwanowice Włosciańskie 
      32-095 Iwanowice 

WNIOSEK 
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNO SCI W ZAKRESIE 

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 
Zakład ...................................... Sp. z o. o. , z siedzibą w ..................................... (NIP ....................); 
wnioskuje o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomosci na terenie Gminy Iwanowice 
(określenie przedmiotu i obszaru działalności) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................................... 
Zakład .................................................... dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi 
umoŜliwiajacymi prowadzenie ww. działalności, tj. 
a) samochód bezpyłowy .................... – sztuk ....., 
b) samochód kontenerowy o pojemnosci .................... – sztuk ....., 
c) samochód kontenerowy o pojemnosci .................... – sztuk ....., 
d) teren przeznaczony pod magazynowanie odpadów, 
e) sortownia odpadów komunalnych ........................................................ 
f) garaŜe oraz inne budynki techniczne (..……………warsztaty oraz ... ..myjnie samochodowe), 
g) sprzęt inny (.............................................................................................................................) 
h) biuro i sprzęt biurowy (.............................................................................................................) 
Zakład…………………………………………………………………………. stosuje oraz zamierza 
stosować następujące technologie odbioru odpadów komunalnych: 
…………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………
…………................................................................................................................................................ 
Zakład ..................................................................................................... planuje wykonać 
nastepujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej po zakończeniu działalności: 
…………………………………………………………………………………………………………
……....................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………
……………............................................................................................................................................ 
Zakład ................................................................................................................ zamierza prowadzić 
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez okres 10 lat, tj. od dnia ................... 
do dnia .................... 
Zakład po uzyskaniu zezwolenia będzie odbierać następujące rodzaje odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomosci: 
1) niesegregowane odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach domowych, 
2) wszystkie selektywnie zbierane rodzaje odpadów komunalnych – zgodnie z Uchwałą  
   Nr XLIX/272/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 04 października 2006 r. w sprawie regulaminu       
   utrzymania czystości  



     i  porządku oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Iwanowice Nr   XX/134/08     
     Rady Gminy Iwanowice z dnia 28.05.2008 r. ) oraz art. 8 ust. 2b ustawy o utrzymaniu  
      czystości i porzadku w gminach, tj: 
a) odpady ulegajace biodegradacji 
b) powstające w gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe, 
c) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
d) odpady z remontów, 
e) .................... 
Zakład .................................................................................................. bedzie realizował obowiazek 
ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, składowanych na składowisku odpadów, 
w nastepujacy sposób: 
1) część odpadów (co najmniej ..... Mg/rok) bedzie poddawana odzyskowi poprzez  ich 
kompostowanie 
na .................... kompostowniku w........................................................................., 
2) inna część odpadów (co najmniej ..... Mg/rok) będzie poddawana procesowi 
unieszkodliwiania poprzez przekształcenie termiczne w spalarni ...................... 
w .........................................................................., 
3) pozostała część będzie składowana na składowisku odpadów komunalnych w ...................... 
Inne rodzaje odpadów będą: 
1) poddawane odzyskowi .................................................................................. 
Uwaga! Tutaj naleŜy opisać komu bedą  przekazywane odpady opakowaniowe wszystkich rodzajów, 
wielkogabarytowe wraz ze zuŜytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, niebezpieczne, 
budowlane. 
……............................................................................ 
…………………………………………………....................................................................................
.................................................................... 
2) poddawane unieszkodliwianiu poprzez składowanie w…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………................................ 
........................................................................................................................................................... 
        
       (podpis) 
Załączniki: 
 
1. Potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowy 
Rejestrze Sądowym 
 
2. Dokument potwierdzający gotowość przejęcia odpadów 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 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) oraz 
art.7 ust.3 niniejszej ustawy. 
 
3. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych 
 
4. Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 
 
Opłata skarbowa  – zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – załącznik 
do ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
 
Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka 

 
Zwolnienia 

1 2 3 4 
III Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)   
 Poz. 41   
 Zezwolenie na wykonywanie działalnosci w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomosci 

107 zł  



 
 
2.    Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: 

� od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złoŜenia wniosku o dokonanie 
czynności urzędowej; 

� od wydania zaświadczenia - z chwilą złoŜenia wniosku o wydanie zaświadczenia; 
� od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złoŜenia wniosku o wydanie zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji); 
� od złoŜenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu 

lub kopii - z chwilą złoŜenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2 ustawy 

� od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ustawy 2 - z chwilą uŜycia zaświadczenia w sprawie innej niŜ 
wymieniona w art. 2 ust. 1. 

3. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. 
4. Zapłaty opłaty moŜna dokonać w kasie Urzędu Gminy Iwanowice ,Iwanowice Włościanskie 99, lub wpłacając na 

konto bankowe Urzędu Gminy  Iwanowice  Nr : 17861400010020000017200034 
5. Wniosek naleŜy złoŜyć na dzienniku podawczym (parter) w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice  w godzinach : 

8.00. – 15.00,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Znak :IGKiR: 7062/11/08                                                                             Iwanowice 2008.07.08. 
 
      
 
     Zakład Usług Komunalnych 
     Romuald Kwiecień 
     Prądnik Korzkiewski 34 
     32-089 Wielka Wieś 
 
 
 
 
 
dotyczy:    zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów     
 komunalnych. 
 

           W nawiązaniu do pisma z dnia 19.06.2008 r. dotyczącego wydania zezwolenia  prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci na terenie 

Gminy Iwanowice , Urząd Gminy iwanowice prosi o uzupełnienie przedmiotowego pisma  

o dane sporządzone wg wzoru wniosku jaki załaczamy do niniejszego pisma oraz opłatę skarbową 

w wysokości 107 zł . Do czasu uzupełnienia  dokumentów sprawa pozostaje bez rozpoznania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1.Adresat 

2.a/a 

 

 
 
 
 
 
 


