
 

Urząd Miejski w Strzyżowie 

ul. Przecławczyka 5,   38-100 Strzyżów,  tel.  /0 - 17/ 276 13 54, fax.  /0 - 17/ 276 32 19 
e-mail: gmina@strzyzow.pl,     www.strzyzow.pl 

Godziny otwarcia Urzędu:   poniedziałek: 800 - 1600,   wtorek – piątek:  700 – 1500 

ZEZWOLENIE NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI,  OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

  NR Iw/08 

Podstawa prawna 
 art. 7 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 208 ze zmianami) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie zezwolenia 

Wymagane  
dokumenty  

 Wniosek (dostępny na stronie internetowej urzędu, bądź na stanowisku 

pracy) 
 Załączniki:  

 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis 
do krajowego rejestru sądowego – kserokopia poświadczona „za 
zgodność  z oryginałem” przez pracownika Urzędu 

 Kopia umowy na przyjmowanie odpadów przez wysypisko względnie 
przedsiębiorcę zajmującego się odzyskiem lub unieszkodliwianiem 
odpadów (dot. odbioru odpadów komunalnych) albo odbiór ścieków 
przez stację zlewną 

 Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do 
wykonywania działalności objętej wnioskiem – poświadczone „za 
zgodność z oryginałem” przez pracownika Urzędu 

 Udokumentowanie prawa do terenu służącego do parkowania 
samochodów specjalistycznych 

 Aktualny cennik świadczonych usług 
 Do wglądu dokumenty wymagające poświadczenia „za zgodność 

z oryginałem” 

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia  – 107,00 zł 

(opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 2 
lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie nr 82 9168 0004 0000 0390 
2000 0010) 

Termin załatwienia 
sprawy   

Do 30 dni  

Tryb odwoławczy  
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji.  

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Inwestycji Gospodarki Przestrzennej Drogownictwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Irzyk Bogusława – podinspektor  

parter, pokój nr 5, tel. 276 13 54 wew. 35 

Inne informacje  

Kopie dokumentów, załączane do wniosku należy przygotować wcześniej 
przedkładając ich oryginały podinspektorowi ds. gospodarki komunalnej 
w pokoju nr 5. 
Dokumenty poświadczające prowadzoną działalność gospodarczą muszą być 
aktualne, tzn. poświadczenie z 3 ostatnich miesięcy. 
Firmy nie posiadające zezwolenia na transport odpadów komunalnych 

wydanego przez Starostę nie otrzymają zezwolenia na świadczenie usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Opracował: Bogusława Irzyk- podinspektor – 02.11.2009 r. 
Sprawdził: Andrzej Wąsik – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej -  05.11.2009 r.  
Zatwierdził: Marek Śliwiński - Burmistrz Strzyżowa – 06.11.2009 r. 

 

http://www.strzyzow.pl/

