
             
        ……………………………………... 
………………………………….     (miejscowość, data) 
………………………………….. 
………………………………….. 
(oznaczenie i adres wnioskodawcy 
             nr REGON, nr NIP) 

 
Starosta Prudnicki 
ul. Kościuszki 76 
48-200 Prudnik 

 
 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów 

 
Na podstawie art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232)   w związku eksploatacją instalacji powodującej wytwarzanie   

odpadów :   

 

 niebezpiecznych wytwarzanych w ilości powyżej 1 Mg rocznie* 
lub 

 innych niż niebezpieczne wytwarzanych w ilości powyżej 5 000 Mg 
rocznie*  

* właściwe podkreślić 

wnoszę o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 
 

………………………………………………………………………………………………………

……… 

(wpisać nazwę instalacji) 

 

zlokalizowanej w :  Gmina : ……………………………………  miejscowość  
………………………………… 

 
adres : ……………………………………………… 
 

 
Załączniki : 

1. Dokument potwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym 
2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym 
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydania pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów w wysokości 2.011 zł * ; 506 zł * ( * właściwe podkreślić ) 
4. Informacje określone w 184 ustawy Prawo ochrony środowiska 

 

..……………......................................................

. 

Podpis wnioskodawcy  

osoba(y) upoważniona do reprezentowania 

zgodnie z zapisem zawartym w dokumencie o utworzeniu 



 

 

1. Dane składającego wniosek (zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie o utworzeniu ): 

a) Nazwa firmy, instytucji lub nazwisko osoby fizycznej :  

…………………………………………………………………………………………………

…................................................................................................................................................ 

 

b) Adres i siedziba składającego informację:  

 

…………………………………………………………………………………………………

……............................................................................................................................................ 

 

c) Adres i miejsce wytwarzania odpadów (gmina -  miejscowość - nr działki ewid. gr. ), 

lokalizacja instalacji : 

 

…………………………………………………………………………………………………

……............................................................................................................................................ 

 

d) Rodzaj prowadzonej działalności:  

 

…………………………………………………………………………………………………

……............................................................................................................................................ 

 

e) REGON oraz NIP (o ile został nadany)  

 

…………………………………………………………………………………………………

……............................................................................................................................................ 

 

f) Dokument potwierdzający utworzenie jednostki ( np. KRS, wypis z rejestru działalności 

gospodarczej – kopia w załączeniu) : 

 

…………………………………………………………………………………………………

……............................................................................................................................................ 

 
g) Informacja o tytule prawnym do instalacji ( np. własność, najem, dzierżawa, użytkowanie 

itp. ) : 

…………………………………………………………………………………………………

……............................................................................................................................................. 

 
2. Informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz 

charakterystyka techniczna źródeł powstawania i miejsc emisji : 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

3. Ocena stanu technicznego instalacji :  



………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……….............................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji, 

……………………………………………..............................................................................

................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………….

……………............................................................................................................................. 

 

6. Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami 

wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia 

wymagań ochrony środowiska : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………......................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

7. Informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację : 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………..........................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

8. 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 : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

8. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu 

widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania 

wielkości emisji : 

……………………………………………………………………………………………………

……….............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 



9. Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej 

części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest 

przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..........................................................................

................................................................................................................................................. 

 

10. Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie 

wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej 

eksploatacji, 

……………………………………………………………………………………………………

………............................................................................................................................................ 

 

11) Deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 

191a :  

……………………………………………………………………………………………………

………............................................................................................................................................ 

 

12) Czas, na jaki wydane ma być pozwolenie : 

…………………………………………………………................................................................... 

 

13) Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem 

ich podstawowego składu chemicznego i właściwości wg. Rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001r). 

Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu Ilość Mg/rok 

    

    

    

    

 

14. Informacja o sposobach zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko ( określić planowane działania 

organizacyjne, edukacyjne, inwestycyjne itp.). 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………............................................ 

 

15. Szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, 

transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 
 

Lp. Kod Sposób gospodarowanie odpadami * 

   

   

   



   

(*) nie jest wymagane wskazywanie nazwy firmy odbierającej odpady – jednostka przejmująca odpady 

musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalność w zakresie zbiórki, odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów lub inne uprawnienia do gospodarowania odpadami. 

 

16. Miejsce i sposób magazynowania odpadów : 

a) Miejsce magazynowania odpadów ( podać odpowiednio adres lokalu / obiektu lub nr działki 

geodezyjnej, na której będą magazynowane odpady ): 

…………………………………………………………………………………………………

………...................................................................................................................................... 

 

b) Tytuł prawny do nieruchomości / lokalu/ na terenie, których będą magazynowane odpady 

(podać rodzaj tytułu prawnego na podstawie, którego dysponuje się nieruchomością): 

…………………………………………………………………………………………………

………........................................................................................................................................ 

 

c) Sposób magazynowania odpadów - oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów:  

L.p. Kod Miejsce i sposób magazynowania* 

   

   

   

   

(*) a) jeżeli odpady są magazynowane w obiekcie należy podać nazwę pomieszczenia, typ, ilość 

oraz wielkość pojemników, jeżeli luzem określić maksymalną ilość magazynowanych 

odpadów i rodzaj podłoża, na którym odpady będą magazynowane,  

b) jeżeli odpady są magazynowane na placu należy podać czy luzem czy w opakowaniach, 

określić czy i jak teren jest utwardzony, w przypadku stosowania opakowań określić typ, 

wielkość i ilość opakowań, w przypadku magazynowania luzem określić maksymalną ilość 

magazynowanych odpadów. 
 

 

…………………………………………………… 

Podpis wnioskodawcy  

osoba(y) upoważniona do reprezentowania 

zgodnie z zapisem zawartym w dokumencie o utworzeniu 
Załączniki: 

1) Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, 

2) Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny (własność, najem, dzierżawa) do terenu, na 

którym będą magazynowane odpady, 

3) Mapa terenu, na którym wnioskodawca zamierza magazynować odpady. 
 

 

 



Uwaga wniosek zamieszczony powyżej stanowi wzór, który należy rozszerzyć w przypadku 

braku miejsca na zamieszczenie wszystkich niezbędnych  danych. 

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów winien spełniać wymagania 

określone w : 

 art. 184  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232).     

 
 


