
KARTA USŁUGI : SAB.II. - 04        ZMIANA 0 

  
                   
                   Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 
                   Plac Wolności 1 
                   96-200 Rawa Mazowiecka 

 
NAZWA USŁUGI 

 
Przyjmowanie zgłoszeń transportujących odpady, którzy są 
zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwoleń na transport 
odpadów 

Komórka właściwa 
do załatwienia 
sprawy 

Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa  
Oddział Środowiska i Rolnictwa 

Adres 
Telefon/ fax 

Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 , piętro II, pokój nr 302 
Telefon: (046) 814-38-71, fax: (046) 814-46-31, e-mail: 
os@powiatrawski.pl 

Osoby 
odpowiedzialne  

Aneta Libera  

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.) – 33 ust. 5, w związku 
z art. 233 ust. 2 i art. 235 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których 
zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie 
działalności (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 154, z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. 
w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez 
posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń 
oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734) 

Wymagane 
informacje 

Przy rejestracji posiadaczy odpadów lub transportujących odpady 
zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na zbieranie lub 
transport odpadów, podaje się informacje określone w § 2 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r., 
cytowanego w podstawie prawnej. 
Przy rejestracji posiadaczy lub transportujących odpady 
zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na odzysk lub 
unieszkodliwianie odpadów, podaje się informacje określone w § 3 
w/w rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 11 grudnia 2001r. 

Forma i miejsce 
wnoszenia 
podania/wniosku  

Osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w Kancelarii 
Starostwa:  Plac Wolności 1, parter , pokój nr 1 lub pocztą na adres 
Starostwa  

Formularze do 
pobrania 

Zgłoszenie do rejestru transportujących odpady, którzy są zwolnieni 
z obowiązku uzyskania zezwoleń na transport odpadów do pobrania 
w Wydziale SAB ul. Kościuszki 5 pokój 302 

Opłaty Brak 
Forma załatwienia 
sprawy Przyjęcie zgłoszenia 

Termin 
załatwienia 
sprawy 

30 dni 

Tryb odwoławczy Brak 
Informacje 
dodatkowe 

Zgłoszenie do rejestru prowadzenia transportu odpadów przyjmuje 
starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania 
posiadacza odpadów, na podstawie przepisów dotychczasowych –do 
czasu utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (o którym 



mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
Dz. U. z 2012 r. poz. 21) –zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

 
 
 
 


