Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
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Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem
Zadanie

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wymagane dokumenty potrzebne do
rozpatrzenia sprawy

We wniosku powinny się znaleźć następujące informacje:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) informacja o tytule prawnym do instalacji 1);
4) informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystyka techniczna źródeł powstawania i miejsc
emisji 2);
5) ocena stanu technicznego instalacji;
6) informacja 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) informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji;
11) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w
szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
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;
13) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany
sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
14) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie 3);
15) numer identyﬁkacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
16) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i
właściwości;
17) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
18) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na
środowisko;
19) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 4);
20) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów 5);
21) dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia określają art. 208 i art. 221 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym znajduje się instalacja;
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest
osobą ﬁzyczną;
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej;
streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Forma załatwienia sprawy

Decyzja.

Miejsce złożenia dokumentów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teoﬁla Firlika 20
71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

Opłata

Pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do Środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie Środowiska i przepisów o
odpadach:
1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zastrzeżeniem pkt 2 – 2011 zł;
2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców
oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł;
3) pozostałe – 506 zł.
Tytuł wpłaty:
„Opłata skarbowa za pozwolenie na wytwarzanie odpadów”.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi / inne informacji

Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy do wydania pozwolenia, gdy instalacja znajduje się na terenie zamkniętym, tj. terenie, a
w szczególnych przypadkach obiekcie budowlanym lub jego części, dostępnym wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczonym w sposób
określony w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograﬁczne.
Wytwórca odpadów 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 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.
Właściwość miejscową organu określa się ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. Magazynowanie odpadów może odbywać się na
terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny 1).

Wnioski do pobrania

Brak.

Objaśnienia:
1)

rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy;

2)

należy określić jednoznacznie, jakie instalacje, urządzenia i obiekty są przedmiotem wniosku;

3)

należy określić czas, na jaki ma być wydane pozwolenie (maksymalnie 10 lat);

4)

należy przedstawić dalszy sposób postępowania z odpadami np. środki transportu, sposób ewidencjonowania odpadów itp.;

5)

należy określić miejsce i sposób magazynowania poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów do czasu ich odebrania przez specjalistyczne, uprawnione ﬁrmy.

