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Urząd Gminy Żabia Wola 
 

 
Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców  usług w 

zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych 

 od właścicieli nieruchomości. 

 
 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

Art.7 i  art. 9  ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

(Dz.U.132, poz. 622 z późn. zmianami). 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY 

 
Wniosek (wraz z załącznikami) o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie www.zabiawola.pl. 

 

II. OPŁATA 
Opłata skarbowa 107,00 zł za wydanie decyzji; 

 

III. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU 

 
30 dni od daty złożenia dokumentów. 

 

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

 
Kancelaria Urzędu Gminy w Żabiej Woli, pok. nr 5. 

 

 

 

 

V. INFORMACJA 
 

Pokój nr 12 – I piętro. 
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VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie 

za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 – stu dni od 

doręczenia decyzji stronie. 

 

VII. UWAGI 
 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady 

komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie 

zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów.  

 

Wnioskodawca powinien wskazać i udokumentować miejsce składowania, 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

  
 Wójt Gminy jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej 

przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym 

zezwoleniem. 

 

 Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat. 

 

 Właściwy organ odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarki 

odpadami:  

1. jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,  

2. mógłby powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,  

3. jest niezgodny z gminnym planem gospodarki odpadami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


