
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 97/2016  

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna  

z dnia 8 listopada 2016 r. 

 

Ewidencja kart usług świadczonych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 

Referat / stanowisko: Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 

L.p. 

Numer 

karty 

usług 

Nazwa usługi 

Data 

założenia 

karty 

Data 

aktualizacji 

karty 

Autor karty Uwagi 

1. IK-1 

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odbioru 

nieczystości ciekłych 

21.11.2016 05.10.2020 
Alicja 

Stefanowicz 

Załączniki: 

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Miasta Podkowa Leśna 

2. IK-2 

Wpis do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na 

terenie Miasta Podkowa Leśna 

21.11.2016 05.10.2020 
Alicja 

Stefanowicz 

Załączniki: 

1) Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie miasta Podkowy 

Leśnej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków 

wymaganych do wykonywania w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna (stanowiące 

załącznik do wniosku) 

3. IK-3 

Wykreślenie z rejestru 

działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na 

terenie Miasta Podkowa Leśna 

21.11.2016 05.10.2020 
Alicja 

Stefanowicz 

Załączniki: 

1) Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie miasta Podkowy 

Leśnej 



4. IK-4 

Zezwolenie na lokalizację zjazdu, 

sieci uzbrojenia terenu i zajęcie 

pasa drogowego w celu 

prowadzenia robót oraz w celu 

umieszczenia urządzeń 

infrastruktury technicznej 

21.09.2020 21.06.2022 Artur Paterek 

Załączniki - wnioski o: 

1) wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę 

zjazdu, 

2) wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu lub urządzenia 

w pasie drogowym, 

3) wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu 

prowadzenia robót, 

4) wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu 

umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, 

5) zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego. 

5. IK-5 

Zawieranie umów o zaopatrzenie 

w wodę i/lub odprowadzanie 

ścieków 

05.10.2020 21.06.2022 Artur Paterek, 

Załączniki: 

1) Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzanie ścieków, 

2) Wniosek o rozliczanie odprowadzanych ścieków na 

podstawie ilości zużytej wody. 

6. IK-6 

Wydawanie zezwoleń na wjazd 

na drogi z ograniczeniem tonażu 

(powyżej 3,5t) będące w 

zarządzie Miasta Podkowa Leśna 

05.10.2020 22.06.2022 
Andrzej 

Rogalski 

Załącznik: 

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd na drogi z 

ograniczeniem tonażu (powyżej 3,5t) będącą w zarządzie 

Miasta Podkowa Leśna oraz: 

- oświadczenie o posiadaniu rzeczywistej siedziby lub 

dysponowaniu bazą eksploatacyjną. 

- oświadczenie o realizacji zlecenia/zamówienia, 

- oświadczenie o odbywającej się imprezie/ uroczystości. 

7. IK-7 
Najem lokalu mieszkalnego/ 

socjalnego/ na zamianę 
05.10.2020  Ewa Zatyka 

Załączniki: 

1) Wniosek o najem lokalu mieszkalnego/ socjalnego/ na 

zamianę oraz opinia Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

8. IK-8 
Zezwolenie na zajęcia pasa 

drogowego pod stoisko handlowe 
03.12.2020 03.12.2020 Artur Paterek 

Załączniki: 

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego pod stoisko handlowe 

9. IK-9 

Deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

22.06.2022  
Magdalena 

Kapuścińska 

Załącznik: 

1) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

10. IK-10 
Złożenie deklaracji dotyczącej 

źródeł ciepła 
30.08.2022  

Szymon 

Grzeszczako-

wski 

Załączniki: 

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 

-Formularz A 

-Formularz B 
 


