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ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 41, art. 41a, art. 41b, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 48a i art. 25 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.),
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. poz. 10),
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek
zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. poz. 256),
 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 zezwolenia na przetwarzanie odpadów składany jest w trzech
egzemplarzach.
We wniosku należy podać:
 dane określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Do wniosku należy dołączyć:
 decyzję środowiskową, 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 – w przypadku
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji,
obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wykonany przez
osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej – 2 egz.,

postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, stanowiące
o uzgodnieniu ww. operatu przeciwpożarowego – 1 egz. oryginał,
 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane,
 zaświadczenie o niekaralności:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza
odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
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osobowości prawnej
- za przestępstwa przeciwko środowisku lub 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 – oryginał,
zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko
środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary –
oryginał,
oświadczenie o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu i członka rady nadzorczej posiadacza
odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej,
- za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy
o odpadach – oryginał,
zawierające klauzulę następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia”,
oświadczenie, że w stosunku do:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą,
b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika,
prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego
posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako
osoba fizyczna,
- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na
zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie
i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego
zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie
administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach,
w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł – oryginał,
zawierające klauzulę następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia”,
oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej
posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady
nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu
zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie
odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną,
o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej
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łącznie kwotę 150 000 zł
- za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem,
członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy –
oryginał,
zawierające klauzulę następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów.
OPŁATY:
Wysokość opłaty skarbowej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej:
 616,00 zł - od zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej.
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
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
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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.
Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów
dla wszystkich przedsięwzięć i zdarzeń, z wyjątkiem zezwoleń:
 dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu 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, które wydaje marszałek województwa,
 dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku
polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość
umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg
na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000
Mg,
 dla instalacji komunalnych,
 na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne, które wydaje regionalny dyrektor ochrony
środowiska.
Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Wytwórca odpadów, który prowadzi przetwarzanie odpadów, może być zwolniony
z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada
pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniające wymagania przewidziane dla
zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Stronami postępowania w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie są właściciele
nieruchomości sąsiadujących z instalacją lub nieruchomością, na której będzie prowadzone
przetwarzanie odpadów.
Starosta odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, gdy wystąpią przesłanki
określone w art. 46 ustawy o odpadach.
ZAŁĄCZNIKI:
Brak
CEL:
100% decyzji wydanych w terminie
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