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KARTA INFORMACYJNA NR ŚRB.0143.43.1.2012

NAZWA SPRAWY:
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdów
wycofanych z eksploatacji
PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010r. Nr 185, poz. 1243).
2. Art. 39 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr
112, poz. 1206).
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbierania odpadów spełniający wymagania art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243).
WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia w wysokości 616 zł ( zgodnie z częścią I pkt 44, kol. 3 załącznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm./)
naleŜy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Węgrowie w przy ul. Rynek Mariacki 16, lub na konto Urzędu Miasta
w Węgrowie: PKO BP SA NR 75 1020 4476 0000 8902 0094 6004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w
Węgrowie ul. Przemysłowa 5 w godzinach
od 800 - 1445
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie mający siedzibę przy
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, I piętro, tel. 25 792-20-31. Interesanci przyjmowani są w godzinach
pracy Starostwa.
TERMIN ODPOWIEDZI:
Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niŜ w ciągu miesiąca. W sprawach
szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Strona moŜe wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za
pośrednictwem Starosty Węgrowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
UWAGI:
Decyzję wydaje się po uzgodnieniu z wojewodą właściwym miejscowo do wydania pozwolenia
zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem
stacji demontaŜu przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontaŜu, z którym przedsiębiorca prowadzący
punkt zbierania pojazdów zawarł umowę.
ZAŁĄCZNIKI:
Kopia zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontaŜu umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów
zbieranych w punkcie zbierania pojazdów.
PLIKI DO POBRANIA:
Brak.

