
 

Urząd Gminy Miejsce Piastowe 
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe 

tel. 13 43 530 12, fax. 13 43 530 12 wew. 135 

www.miejscepiastowe.pl, gmina@miejscepiastowe.pl 

Karta usług 
Nr  GP/4 

Wydanie 1 

Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjnej, I piętro, pokój nr 111, 
tel. 134309753. 

Osoba 
odpowiedzialna 

Bernadeta Jurczak – inspektor 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Wymagane 
dokumenty 

1. Wniosek. 
2. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne – jako załącznik do wniosku. 

Formularz do 
pobrania 

Nie dotyczy. 

Opłaty Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 107,- zł.  
Opłata skarbowa płatna w kasie tut. urzędu lub na konto:  
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Miejscu Piastowym, 
nr konta: 22 8642 1041 2006 4100 1959 0001.  
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. 

Czas załatwienia 
sprawy 

Do miesiąca, a w przypadku spraw wymagających dodatkowych wyjaśnień do 
dwóch miesięcy. 

Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za 
pośrednictwem Wójta Gminy Miejsce Piastowe w terminie 14 dni licząc od daty 
otrzymania decyzji. 

Inne informacje W razie potrzeby organ może wystąpić o dostarczenie dodatkowych 
dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy.  
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.  
Zezwolenie nie wydaje się, jeżeli sposób gospodarowania odpadami jest 
niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, może powodować zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, jest niezgodny z gminnym planem 
gospodarki odpadami. 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.),  

 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 
1635 z późn. zm.). 

 
 

Opracowała: 
Bernadeta Jurczak 
Inspektor 
dn. 2011-07-12 

Sprawdził: 
Jan Węgrzyn 
Kierownik Referatu GP 
dn. 2011-07-13 

Zatwierdził: 
Marek Klara 
Wójt Gminy Miejsce Piastowe 
dn. 2011-07-14 
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