
 

 

KARTA USŁUGI : SAB.II. – 01       ZMIANA 0

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

 
NAZWA USŁUGI 

 
ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE 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 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 21) –art. 41 ust. 1, ust.2, ust. 3 pkt 2, art. 42 ust. 1, ust. 4 

Wymagane 
dokumenty 

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów, który 
powinien zawierać: dane określone w art. 42 ust.  1 ustawy 
o odpadach, mapę z zaznaczonym miejscem magazynowania 
odpadów, nr NIP, REGON, KRS, tytuł prawny do miejsca 
magazynowania odpadów, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o której mowa w art. 
71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008 r, Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) o ile jest wymagana, inne 
dokumenty wymagane przepisami szczególnymi 

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 

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów, do pobrania 
w Wydziale SAB ul. Kościuszki 5 pokój 302 

Opłaty 616,00 zł - opłata skarbowa od zezwolenia  (wpłata na konto 
Urzędu Miasta w Rawie Maz., bądź w kasie Urzędu Miasta lub 
w kasie Starostwa Powiatowego w Rawie Maz.) 

Forma załatwienia 
sprawy 

Decyzja administracyjna –zezwolenie na zbieranie odpadów 
 

Termin 
załatwienia 
sprawy 

Miesiąc  lub w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące  

Tryb odwoławczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze  za pośrednictwem Starosty 
Rawskiego   

Informacje 
dodatkowe 

 

 
 
 
 
 
 


