
             
        ……………………………………... 
………………………………….     (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 

 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21) zwracam się  

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów  
 

dla………………………………………………………………………………………………… 

                                                                            nazwa i adres firmy 

 

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

 

 

 

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

                podpis wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

1) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany: 

 

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

 

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

 

2) Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania: 
 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu  

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  



5 

 

  

6 

 

  

7 

 

  

8 

 

  

(**) odpady należy sklasyfikować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                       

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

 

 

3) Oznaczenie miejsca zbierania odpadów: 

 

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

 

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

 

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

 

 

4) Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów: 

 

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

 

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

 

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

 

5) Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

6) Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać 

działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji 

zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji  

i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska: 



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

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

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

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

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

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

7) Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów: 

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

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

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

8) Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej 

zezwoleniem: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9) Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem 

i związanej tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona: 

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

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

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

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

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



10) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej  

i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń,  

w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich -  

w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów: 

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

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

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

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

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

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

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

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

11) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów 

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

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

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

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

 

 

 

 

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

                podpis wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia numeru NIP i REGON. 

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia                        

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest 

wymagana.  

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.720567:part=a71&full=1

