
 

KARTA INFORMACYJNA – OS-5 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne 

Wydanie nr 18 z dnia 01.04.2022 r. 

I. PODSTAWA PRAWNA 
Art. 180a i 181 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie w instalacji odpadów niebezpiecznych lub 
innych niż niebezpieczne zawierający następujące elementy: 
1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby. 
2. Oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności 

poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji 
zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art.183b. 

3. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji. 
4. Informację o tytule prawnym do instalacji (np. akt własności, umowa dzierżawy).  
5. Informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz 

charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji. 
6. Ocenę stanu technicznego instalacji. 
7. Informację o rodzaju prowadzonej działalności. 
8. Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji. 
9. Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami 

wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań 
ochrony środowiska. 

10. Informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację. 
11. 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. 

12. Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment 
zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji. 

13. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu 
widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania 
wielkości emisji (odpadów) oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie 
odpadów. 

14. Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, 
niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest 
przewidziane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie. 

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

16. Deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 
191a ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. jeśli wniosek dotyczy realizacji nowej 
instalacji. 



17. Czas, na jaki ma być wydane pozwolenie. 
18. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile 

został nadany. 
19. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem 

ich podstawowego składu chemicznego i właściwości (uwaga: ze wskazaniem nazw i 
kodów odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów). 

20. Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w 
ciągu roku. 

21. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko. 

22. Opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

23. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów. 
24. Informacje o spełnieniu wymogów, których mowa w art. 143 Prawa ochrony środowiska 

(uwaga: dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych). 

Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może 
być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, 
jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W tym przypadku, we wniosku o 
wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy uwzględnić odpowiednio wymagania 
przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o 
wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach.  

Do wniosku o pozwolenie należy dołączyć: 

1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie 
prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną; 
2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
3. Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy 
o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany 
przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 
2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z wyłączeniem 
postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie 
odpadów niepalnych oraz z wyłączeniem zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej); 
4. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach (z wyłączeniem 
postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie 
odpadów niepalnych oraz z wyłączeniem zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej); 
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 1997 r. 
Kodeks karny. 

6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do 
terenu, na którym magazynuje odpady; 
7. Oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest mikroprzedsiębiorcą lub małym, lub średnim 
przedsiębiorcą; 



8. Dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej. 

III. OPŁATY 
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wynosi: 
1. za wydanie pozwoleń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z 

zastrzeżeniem pkt 2 – 2011 zł 
2. za wydanie pozwoleń dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł 
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Augustowie – 08 1240 5787 
1111 0010 7154 5272 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Terminy załatwiania sprawy określa art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego: 

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki, 

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu  
o dowody przedstawione przez stronę, 

- nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, 

- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie 
skomplikowanych. 

V. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ 

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, ul. Brzostowskiego 2, pokój nr 102, tel.: (87) 643 96 
64. Niezbędne dokumenty należy złożyć do Biura Obsługi Klienta  Starostwa Powiatowego w 
Augustowie, ul. 3 Maja 29, pokój nr 1( pn. - pt. 730 – 1530). 
VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za 
pośrednictwem Starosty Augustowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i 
prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, 
jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do 
wniesienia odwołania. 

VII. UWAGI 

Określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do 
wytworzenia w ciągu roku - podać kod odpadu oraz ilość w Mg/rok. Wskazanie miejsca i 
sposobu magazynowania odpadów (w formie graficznej i opisowej). W przypadku braku 
kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie braków w 
wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 
Kodeksu postepowania administracyjnego). 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Augustowski z siedzibą 

główną przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, zwany dalej Administratorem. 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 



2. Z inspektorem ochrony danych u Administratora można skontaktować się 
elektronicznie pod adresem e-mail: iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl lub osobiście 
w siedzibie Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 
1 lit. c RODO, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z 
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 14 
lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na 
podstawie przepisów prawa, Poczta Polska S.A. w zakresie adresu, MAXTO Sp. z o.o. 
S.K.A. z siedzibą Modlniczka ul. Willowa 87, osoby lub podmioty uprawnione do 
niszczenia dokumentacji na podstawie zgody Archiwum Państwowego po upływie 
okresu przechowywania tej dokumentacji. Mogą być również audytorzy ISO 9001, 
jeśli Pani/Pana akta zostaną wybrane do sprawdzenia. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Pani/Pana sprawy przez 
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie – 
jest to zazwyczaj miesiąc i dalej, licząc od 1 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, przez okres wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach zgodnie z kategorią archiwalną BE10 – przez 10 lat. Po tym 
okresie akta sprawy poddawane są procedurze ekspertyzy Archiwum Państwowego. 
Jeśli okres przechowywania nie zostanie wydłużony, dokumenty zostaną poddane 
procesowi  brakowania (niszczenia), co zazwyczaj trwa około 6 miesięcy. 

6. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez 
rozpoznania.  

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

10. Administrator nie przekazuje bez Pani/Pana zgody i wiedzy, danych osobowych 
odbiorcom w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych. 


