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Nazwa 
kwalifikacji: Obsługa klienta w jednostkach administracji
Oznaczenie 
kwalifikacji: A.68

Numer zadania:  01
Kod arkusza: A.68- 01-01_zo

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny                                                                            
Uwaga: dopuszcza się stosowanie innych sformułowań poprawnych merytorycznie.                                      

R.1 Rezultat 1:  Spis spraw – sposób zarejestrowania wniosku
R.1.1 wpisany rok: 2016
R.1.2 symbol komórki organizacyjnej: WOŚ
R.1.3 oznaczenie teczki: 6233

R.1.4 tytuł teczki: Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub 
transportu odpadów

R.1.5 sprawa: wniosek  o wydanie zezwolenia na transport odpadów
R.1.6 od kogo wpłynęło pismo: Roman Malinowski
R.1.7 pismo z dnia: 23.06.2016 lub 23 czerwca 2016 lub 2016-06-23
R.1.8 data wszczęcia sprawy: 23.06.2016 lub 23 czerwca 2016 lub 2016-06-23
R.1.9 data ostatecznego załatwienia sprawy:  23.06.2016  lub 23 czerwca 2016 lub 2016-06-23
R.2 Rezultat 2: Wezwanie do usunięcia braków we wniosku

R.2.1 nazwa urzędu: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
R.2.2 adres urzędu: ul. Jana Pawła II 9/10 62-200 Gniezno
R.2.3 nr sprawy: WOŚ.6233.1.2016
R.2.4 imię i nazwisko wnioskodawcy: Roman Malinowski
R.2.5 adres wnioskodawcy: ul. Jabłonowa 20 62 -200 Gniezno
R.2.6 podstawa prawna wezwania wnioskodawcy: art. 64 § 2

R.2.7 rodzaj braków we wniosku: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, dowodu uiszczenia opłaty skarbowej

R.2.8 termin usunięcia braków: siedem (lub 7) dni od otrzymania wezwania

R.2.9 oznaczenie miejsca przybycia wnioskodawcy: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Wydział 
Ochrony Środowiska lub Biuro Podawcze

R.2.10 podpis: PESEL zdającego
R.3 Rezultat 3: Decyzja na transport odpadów

R.3.1 nazwa i adres organu: Starosta Gnieźnieński ul. Jana Pawła II 9/10 62-200 Gniezno
R.3.2 data sporządzenia decyzji: 23.06.2016  lub 23 czerwca 2016 lub 2016-06-23
R.3.3 numer decyzji: WOŚ.6233.1.2016

R.3.4

zezwalam na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów:                  zużyte 
lub nienadające się do użytkowania pojazdy,                                                 zużyte lub 
nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 
elementów                                                                                           

R.3.5 obszar prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów: obszar całej 
Rzeczypospolitej Polskiej,              

R.3.6
określenie sposobu transportu: odpady będą przewożone bezpośrednio od zlecającego 
transport do wskazanego miejsca odbioru odpadów

R.3.7
uzasadnienie decyzji: wnioskodawca dysponuje właściwymi środkami transportu, firma 
posiada niezbędne wyposażenie techniczne lub odstąpienie od uzasadnienia: powołanie 
podstawy prawnej art.107 § 4 kpa

R.3.8 pouczenie o odwołaniu: zgodne z obowiązującym trybem odwoławczym
R.3.9 podpis i stanowisko służbowe: miejsce na podpis pozostawiono niewypełnione
R.4 Rezultat 4: Metryka sprawy

R.4.1 Oznaczenie sprawy: WOŚ.6233.1.2016  lub 23.06.2016 lub 23 czerwca 2016 lub 2016-06-
23

R.4.2 tytuł sprawy: Zezwolenie na transport odpadów
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R.4.3

data podjętych czynności: 23.06.2016  lub 23 czerwca 2016 lub 2016-06-23;            
oznaczenie osoby podejmującej daną czynność: PESEL zdającego ;                           
określenie podejmowanej czynności: rejestracja wniosku ;                                          
wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana 
czynność: WOŚ.6233.1.2016 lub 23.06.2016  lub 23 czerwca 2016 lub 2016-06-23

R.4.4

data podjętej czynności: 23.06.2016  lub 23 czerwca 2016 lub 2016-06-23;                
oznaczenie osoby podejmującej daną czynność: PESEL zdającego;                           
określenie podejmowanej czynności: sporządzenie wezwania lub wezwanie;                                         
wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana 
czynność: WOŚ.6233.1.2016 lub 23.06.2016  lub 23 czerwca 2016 lub 2016-06-23

R.4.5

data podjętych czynności: 23.06.2016  lub 23 czerwca 2016 lub 2016-06-23;               
oznaczenie osoby podejmującej daną czynność: PESEL zdającego;                            
określenie podejmowanej czynności: sporządzenie decyzji lub wydanie;                                            
wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana 
czynność: WOŚ.6233.1.2016 lub 23.06.2016 lub 23 czerwca 2016 lub 2016-06-23


