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1. Transport  stłuczki  szklanej,  możliwy  jest  po  uzyskaniu  przez  firmę  zezwolenia,  które  obejmuje 
odpady  klasyfikowane  według  tzw.  „kodów  odpadów”.  Stłuczka  szklana  identyfikowana  jest 
pod kilkoma różnymi kodami - najlepiej uzyskać zezwolenie na wszystkie.

2. Podstawą prawną uzyskania zezwolenia na transport odpadów jest art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r.   o odpadach  . 

3. Zezwolenie  wydaje  Starosta  Powiatu  właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania 
transportującego  odpady,  po  przedłożeniu  pisemnego  wniosku  i  wniesieniu  opłaty  skarbowej 
w wysokości 616 zł. Dla miast na prawach powiatu zezwolenie wydaje Prezydent Miasta.

4. Wniosek, którego przykładowy wzór udostępnia firma DSS Recykling, powinien zawierać:
− wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu; w przypadku, 

gdy  określenie  rodzaju  jest  niewystarczające  do  ustalenia  zagrożeń,  jakie  te  odpady  mogą 
powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać do podania podstawowego składu 
chemicznego i właściwości odpadów,

− oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,
− wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
− przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać 

działalność w zakresie transportu odpadów (jest to najtrudniejszy i najważniejszy merytorycznie 
punkt całego wniosku),

− przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów (maks. 10 lat).

5. Uwagi do wzoru wniosku stworzonego przez DSS Recykling:
− dane na żółtym tle należy uzupełnić stosownie do konkretnej firmy

− fragment „Wnioskodawca prowadzi krajową/międzynarodową działalność w zakresie transportu 
towarów,  posiada  bogate  doświadczenie...”  należy  zaadoptować  i  przeredagować  stosownie 
do profilu firmy, tak aby wykazać „możliwości techniczne i organizacyjne” prowadzenia transportu 
odpadów  (o  których  mowa  powyżej).  Można  wstawić  zdjęcia  pojazdów,  przyczep,  itp. 
lub zaprezentować  w  załączniku  zestawienie  całej  posiadanej  floty.  Dobrze  jest  także,  mimo 
że nie  ma  takiego  wymogu  prawnego,  dołączyć  kopię  licencji  na  krajowy/międzynarodowy 
przewóz zarobkowy wydaną odpowiednio przez Starostwo Powiatowego lub  Biuro ds. Obsługi 
Transportu Międzynarodowego. 

6. Wniosek powinien  zostać  podpisany przez  osobę upoważnioną  (tj.  prezesa  zarządu lub członka 
zarządu i prokurenta - dla spółek handlowych lub przez właściciela - dla działalności gospodarczej).  
Do  wniosku  należy  dołączyć  potwierdzenie  wniesienia  opłaty  na  kwotę  616  zł  za  wydanie 
zezwolenia, przy czym opłaty można dokonać w kasie organu podatkowego (Urząd Miejski, bądź 
Starostwo) lub przelewem - nr konta należy uzyskać w dziale ekologii/ochrony środowiska/rolnictwa 
oraz  dokument  potwierdzający,  że  wnioskodawca  jest  uprawniony  do  występowania  w  obrocie 
prawnym  (kopia  aktualnie  obowiązującego  odpisu  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  kopia 
aktualnie obowiązującego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

7. Rada  praktyczna  -  wysyłając  wniosek  do  urzędu  najlepiej  jest  dokonać  tego  listem  poleconym 
za     zwrotnym potwierdzeniem odbioru  , a jeśli wniosek składany jest osobiście – to należy przygotować 
kopię wniosku, w celu potwierdzenia złożenia wniosku. Istotne jest,  aby posiadać dowód złożenia 
wniosku,  na  wypadek  opieszałości  urzędników  lub  zagubienia  dokumentacji.  Termin  załatwienia 
sprawy  do  1  miesiąca  (chyba,  że  urząd  będzie  miał  zastrzeżenia  i  będą  konieczne  dodatkowe 
wyjaśnienia).

8. Dodatkowych  informacji  w  sprawie  uzyskania  zezwolenia  na  transport  odpadów można  uzyskać 
w odpowiednim wydziale/referacie ochrony środowiska starostwa powiatowego.
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