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ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Strona nr 1 

Stron 1 

Wersja 3 

 
Nazwa usługi: 

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zmianami). 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zmianami). 

Wymagane dokumenty: 
Wniosek o wydanie pozwolenia winien zawierać: 
1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby. 
1a. Oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych 
prowadzących oznaczone części instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 
183b POŚ. 
2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (wraz ze wskazaniem numeru 
ewidencyjnego działki). 
3. Informację o tytule prawnym do instalacji. 
4. Informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł 
powstawania i miejsc emisji. 
5. Ocenę stanu technicznego instalacji. 
6. Informację o rodzaju prowadzonej działalności. 
7. Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji. 
8. Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, 
surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska. 
9. Informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację. 
10. Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji 
instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia. 
10a. Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchui moment 
rozpoczęcia wyłączania instalacji. 
11. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony 
środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej 
w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniajacego zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 
12. Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający 
zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane 
pozwolenie. 
13a. Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony 
środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji. 
14. Deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191 a Prawa ochrony 
środowiska (tj. w przypadku wniosku składanego przez podmiot podejmujący realizacje nowej inwestycji). 
15. Czas, na jaki wydane ma być pozwolenie. 
16. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, jesli został nadany. 
17. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu 
chemicznego i właściwości. 
18. Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku. 
19. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 
20. Opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów (tu należy także zadeklarować, czy odpady przekazywane będą do zbierania, odzysku lub 
unieszkodliwiania podmiotom posiadającym zezwolenia na gospodarowanie danego rodzaju odpadami). 
21. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów, w tym na załączniku graficznym.  
      (- należy przedstawić informacje o posiadanym tytule prawnym do miejsca, gdzie odpady będą magazynowane, w 
tym podać nr działki ewidencyjnej, 
       - należy wskazać, że sposób magazynowania zabezpieczy przed mieszaniem sie odpadów różnego rodzaju, 
rozprzestrzenianiem sie odpadów oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska, 
       - należy uwzględnić dodatkowe wymagania dla magazynowania odpadów, jeżeli takie zostały określone dla 
danego rodzaju odpadów w przepisach szczególnych - np. oleje odpadowe, odpady medyczne, odpady weterynaryjne, 
       - należy przedstawić miejsca magazynowania na planie sytuacyjnym). 
Do wniosku należy dołączyć: 
1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli 
prowadzący instalacje nie jest osobą fizyczną (wydruk z KRS lub CEIDG). 



2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym. 
3. Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy o wskazanej odpadach, wykonany przez 
rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o których mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 620). 
4. Postanowienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (uzgodnienie operatu przeciwpożarowego), o 
którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (z wyłączeniem postępowań, dotyczących 
pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów obejmujących wyłącznie 
odpady niepalne). 
5. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:  
a) za przestępstwa przeciwko środowisku, 
b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego 
instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, 
o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks 
karny (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1600). 
6. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. 
U. z 2018r. poz. 646). 
7. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego 
sporządzonego na podstawie ustawy - Prawo bankowe, potwierdzający operację przelewu). 
  
Wniosek winien być podpisany przez osobę (-by) do tego upoważnioną (-ne). 
 

Opłaty: 
- za pozwolenie wydane w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą – 2.011,00 zł., 

- za pozwolenie wydane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność 

wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00 zł. 
- za pozostałe pozwolenia – 506,00 zł 

 

wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Piszu    Nr  konta: 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
Termin załatwienia określony jest przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, tj. 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące, od dnia 
wszczęcia postępowania (art. 35 § 3 K.p.a.).  
Do wyżej określonego terminu nie wlicza się czasu przewidzianego w przepisach prawa dla dokonania określonych 
czynności (opinia, uzgodnienie itp.) oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 
niezależnych od organu (art. 35 § 5 K.p.a.). 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego 
w Piszu, 
ul. Warszawska  1  pok. 19 
12-200 Pisz 
(0-87) 425 46 82 

 
Poniedziałek– Piątek: 7
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mgr inż. Ilona Kołakowska-Cieloszczyk 

Tryb odwoławczy: 
Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za 
pośrednictwem Starosty Piskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
Strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec sie prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia 
Staroście Piskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 
staje sie ostateczna i prawomocna. 

Uwagi: 
 



Miejsce na notatki: 
 

 

 


