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Bytom Odrzański, dnia ……………………………. 
 

 …………………………………… 
 imię i nazwisko/nazwa inwestora 

 …………………………………… BURMISTRZ BYTOMIA  
 adres ODRZAŃSKIEGO 

 …………………………………… Rynek 1 
 numer telefonu kontaktowego 67-115 Bytom Odrzański 
 …………………………………… 
 imię i nazwisko pełnomocnika 
 (upoważnienie + opłata) 
 …………………………………… 
 adres 
 …………………………………… 
 numer telefonu kontaktowego 

 
WNIOSEK 

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁANO ŚCI  
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

OD WŁAŚCICIELINIERUCHOMOŚCI 
 

1. WNIOSKOWAWCA  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
…………………………………………..………………………(NIP) .......................................................  
2. PRZEDMIOT I OBSZAR WYKONYWANEJ DZIAŁALNO ŚCI 
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
3. POSIADANE ŚRODKI TECHNICZNE 
- samochód specjalistyczny ...............................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
- samochód kontenerowy ..................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
- zaplecze techniczno-biurowe (wraz z terenem do magazynowania odpadów ................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
- inny sprzęt i urządzenia ..................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
4. INFORMACJE O TECHNOLOGIACH STOSOWANYCH LUB PRZEW IDZIANYCH DO 
STOSOWANIA PRZY ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE DZIAŁANO ŚCI OBJĘTEJ 
WNIOSKIEM 

a. stosujemy oraz zamierzamy stosować następujące technologie odbioru odpadów 
komunalnych: 

─ selektywne odbieranie poszczególnych rodzajów odpadów zmechanizowanymi/nie 
zmechanizowanymi środkami transportu, opisanymi w załączniku nr………do wniosku; 

b. będziemy odbierać następujące rodzaje odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości: 

─ - niesegregowane odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach 
domowych, 
─ - wszystkie selektywnie zbierane rodzaje odpadów komunalnych, 

─ odpady ulegające biodegradacji, 
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─ powstające w gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe, 
─ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
─ odpady z remontów, 

 
c. będziemy realizować obowiązek ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 
składowanych na składowisku odpadów w następujący sposób: 

─ część odpadów (………Mg/rok) będzie poddawana odzyskowi poprzez ich 
kompostowanie na ………………………, 
─ inna część odpadów (………Mg/rok) będzie poddawana procesowi unieszkodliwiania 
poprzez przekształcanie termiczne w spalarni…………….., 
─ pozostała część będzie składowana na składowisku odpadów  
w ……………………..………………………………………………………………., 
─ - inne rodzaje odpadów będą: 

─ ·poddawane odzyskowi w………………………………………………., 
─ poddawane unieszkodliwianiu poprzez składowanie w ………………, 

d. inne…….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 

 
5. PROPONOWANE ZABIEGI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I OCHRONY 
SANITARNEJ PLANOWANE PO ZAKO ŃCZENIU DZIAŁALNO ŚCI 
- usunięcie poprzez unieszkodliwienie lub odzysk wszystkich odpadów zmagazynowanych na 
terenie prowadzonej działalności, 
- obmycie oraz dokonanie dezynsekcji oraz dezynfekcji wszystkich pojazdów, urządzeń oraz 
pomieszczeń służących prowadzonej działalności, 
- inne………………………………………………………………………………………..... 
6. OKREŚLENIE TERMINU PODJĘCIA DZIAŁALNO ŚCI OBJĘTEJ WNIOSKIEM ORAZ 
ZAMIERZONEGO CZASU JEJ PROWADZENIA 
………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………... 
 
 
 
       …………………………… 

(PODPIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUCZENIE 
1. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego 
wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania (kserokopie aktualnych umów). 
2. W celu potwierdzenia informacji opisanych we wniosku przedsiębiorca powinien: 
-  dołączyć wykaz posiadanych środków technicznych (pojazdy, urządzenia, inny sprzęt – 
wymienić jakie, podać numery rejestracyjne oraz potwierdzenia aktualnych badań technicznych), 
- dołączyć opis bazy techniczno – biurowej (przedstawić tytuł prawny do terenu), 
- dołączyć zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 
- dołączyć kserokopię zezwolenia na transport odpadów. 


