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KARTA USŁUG Nr WR 4
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
tel.: (056) 688-24-51 do 57, fax: (056) 688-27-59
e – mail: starostwo@wabrzezno.pl

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z
2013 r., poz. 1232 ze zm.),
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 ze zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923),
4) Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2014r. Poz. 1628),
5) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2013 r, poz. 267),
6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Z 2010 r., Nr 213, poz. 1397
ze zm.).
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
Wniosek powinien zawierać:
•

oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

•

adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

•

informację o tytule prawnym do instalacji;

•

informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz
charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

•

ocenę stanu technicznego instalacji;

•

informację o rodzaju prowadzonej działalności;

•

opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

•

blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami
wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia
wymagań ochrony środowiska;

•

informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

•

wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych –
w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach od-biegających od
normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

•

proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z
punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub
ewidencjonowania wielkości emisji;

•

deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej
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części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji
jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
•

deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na
określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób
dokumentowania czasu tej eksploatacji;

•

deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w
art. 191a (POŚ);

•

czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181
ust. 1 pkt 4, powinien dodatkowo zawierać (art. 184 ust. 2b):
•

numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o
ile został nadany;

•

wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z
uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

•

określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do
wytwarzania w ciągu roku;

•

wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

•

opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

•

wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

2) dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady,
3) oświadczenie czy wnioskodawca jest mikro, małym, średnim czy dużym
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
4) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
5) zaświadczenia o numerach NIP, REGON, o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej
6) plan sytuacyjny zakładu z naniesionymi miejscami magazynowania poszczególnych
odpadów
7) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Opłata:
2011 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej,
506 zł – w zawiązku z działalnością gospodarczą prowadzące działalność wytwórczą w
rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
17 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
albo jego odpisu, wypisu lub kopii - (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot
zwolniony z opłaty skarbowej).
Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej
powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.
Gotówką: w kasie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie lub Urzędu Miasta Wąbrzeźno
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Przelewem: Urząd Miasta Wąbrzeźno, BGŻ 26 2030 0045 1110 0000 0219 3680
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w
ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku nie
załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny
zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:
mgr Mirosław Okrasa - podinspektor
Wydział:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno
Nr pokoju: 126 (I piętro)
Telefon: (056) 688-24-51, wewnętrzny: 163. Fax: (056) 688-27-59
Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30
wtorek: 7:30 – 16:30
piątek: 7:30 – 14:30
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10
lat.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu
za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględnia wymagania dla zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu
odpadów.
Wytwórca jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które
powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów
niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne
rocznie.

