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Pieczęć składającego wniosek
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
Czarnków, ul. Rybaki 3

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r., poz.21 ze zm.)
wnoszę o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów wymienionych w niniejszym wniosku.

1.Oznaczenie wnioskodawcy ubiegającego się o zezwolenie:
a) nazwa firmy 
b) siedziba firmy
c) oznaczenie miejsca zbierania odpadów (należy wskazać adres zakładu – obiektu, nr ewidencyjny działki); 
d) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS( załączyć kopię)
e) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;


2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania zgodnie z klasyfikacją odpadów wg.
    Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)

L.P			 Rodzaj odpadu 					Kod


3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów:
a) Miejsce magazynowania odpadów (odpowiednio adres i numer lokalu/ obiektu, lub działki geodezyjnej
     na której będą magazynowane odpady):
b)Tytuł prawny do nieruchomości/ lokalu/na terenie, na którym będą magazynowane odpady ( podać rodzaj
    tytułu prawnego na podstawie którego dysponuje się nieruchomością):
c) Sposób magazynowania odpadów :


L.P. 		Rodzaj odpadu 			Kod 			Sposób magazynowania*

(*) – a) jeżeli odpady są magazynowane w obiekcie zaleca się podać nazwę pomieszczenia,
             typ pojemników, ilość pojemników, wielkość pojemników, jeżeli luzem określić
             rodzaj podłoża , na którym odpady są magazynowane,
        b)  jeżeli odpady są magazynowane na placu zaleca się podać czy luzem czy w opakowaniach,
              określić czy i jak teren jest utwardzony, w przypadku stosowania opakowań określić typ ,
              wielkość i ilość opakowań.

Uwaga ! : Magazynowanie odpadów odbywać się powinno zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach szczególnych o postępowaniu z odpadami

4. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów.

5. 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  (m.in.: informację o tytule prawnym wnioskodawcy do terenu, na którym zbiera odpady, informację o dokumentach potwierdzających, że zbieranie odpadów zlokalizowano zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. informacja o zgodności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego  informacja o decyzji o warunkach zabudowy- ,informację o dokumentach określających funkcję obiektu budowlanego, potwierdzających możliwość prowadzenia w tym obiekcie zbierania odpadów tj. informacja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub informacja o przyjętym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego).

6. Określenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów.

7. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem.

8. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona.

9.Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga! - Informacje przedstawione we wniosku muszą wskazywać na to, że zbieranie odpadów będzie prowadzone w sposób uwzględniający zasady gospodarki odpadami i warunki określone w ustawie o odpadach oraz w innych przepisach o odpadach. 



……………………………………………………..
podpis osoby upoważnionej


Wniosek należy opatrzyć opłatą skarbową w wysokości 616 zł.


