
Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.

WYMAGANE DOKUMENTY
*Zgłoszenie, które powinno zawierać następujące informacje:

-imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów,

-adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,

-numer REGON,

-wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu, z podaniem ich
kodu,

-określenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów lub miejsca zbierania
odpadów,

-wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,

-wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kole ul. Sienkiewicza 21/23 Koło
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Złożenie dokumentów: Biuro podawcze Starostwa, parter

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika - I piętro, pok. 107 tel. 63 2617883
Odbiór dokumentów: Osobiście lub listownie, I piętro, pok. 107.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpis do rejestru.

OPŁATY
Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.

DODATKOWE INFORMACJE

Podmioty uprawnione do zgłoszenia do rejestru:
Podmioty prowadzące zbieranie odpadów na terenie placówek handlowych prowadzących sprzedaż
wyrobów przemysłowych oraz produktów w opakowaniach, po zużyciu których powstają odpady,
określone w załączniku do rozporządzenia 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 2004r. Nr 16. poz.154 ze zm.) - oraz odpady
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podmioty prowadzące zbieranie odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego - w punktach serwisowych wykonujących naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podmioty prowadzące zbieranie baterii oraz akumulatorów z wyłączeniem baterii i akumulatorów
ołowiowych, w placówkach oświatowych, kulturalno - oświatowych, punktach serwisowych
sprzętu elekrycznego i elektronicznego oraz w siedzibach urzędów i instytucji.

Podmioty prowadzące transport odpadów ww odpadów - do placówek handlowych i punktów



serwisowych wykonujących naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz transport odpadów z wspomnianych placówek handlowych i punktów
serwisowych do następnego posiadacza, prowadzącego lub uczestniczącego w procesie odzysku lub
unieszkodliwienia tych odpadów.

PODSTAWA PRAWNA
*Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)

*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 2004r. Nr 16. poz.154 ze zmianami).

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

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1923).
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