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POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 180 ust. 3, art. 180a, art. 183 ust. 1 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.),
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546,
z późn. zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
We wniosku należy podać:
 dane określone w art. 184 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska.
Do wniosku należy dołączyć:
 dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,
 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568
i 875),
 informację o posiadaniu tytułu prawnego* do miejsca magazynowania odpadów,
 oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest/nie jest mikroprzedsiębiorcą oraz małym
i średnim przedsiębiorcą.
Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy instalacji nowo uruchamianej lub w istotny
sposób zmienianych winien zawierać dodatkowo informacje o spełnieniu wymogów, o których
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
* Przez tytuł prawny rozumie się prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd czy prawo
wynikające z ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze
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własnościowe prawo do lokalu, hipoteka) oraz umów cywilnych, wynikających z dokumentów
potwierdzających te uprawnienia (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru
gruntów, umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste).
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wymagane jest w przypadku, gdy w związku z eksploatacją
instalacji, wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie albo odpady inne niż
niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg rocznie. W pozwoleniu na wytwarzanie odpadów
uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji.

Ilości wytwarzanych odpadów należy podać w kg lub Mg.
OPŁATY:
Wysokość opłat skarbowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej:
 2.011,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą,
 506,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą
prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie,
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
 506,00 zł – od pozostałych pozwoleń.
Opłaty skarbowej należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy
ul. Kopernika 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski nr 68 8063 0001
0070 0706 5699 0102
Z opłaty skarbowej zwolnione są ustawowo jednostki budżetowe i
jednostki samorządu terytorialnego (art. 7 pkt 2 i 3).
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej
nie dłużej niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Sposób załatwienia sprawy
Decyzja
WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Wydział Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 4
I piętro, pokój nr 211
tel. 85 833 11 37
e-mail: i.prokopiuk@starostwo.pl
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Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Mickiewicza 46,
parter).
Kiedy:
Codziennie w godzinach pracy Starostwa, tj.: poniedziałek - piątek od 730 do 1530.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem
Starosty Bielskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
UWAGI:
 W przypadku braku kompletu wymaganych prawem dokumentów wnioskodawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia.
 Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie sprawy
bez rozpoznania.
ZAŁĄCZNIKI:
Brak
CEL:
100% decyzji wydanych w terminie.

