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Karta Informacyjna Usługi 
 
 

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW 

I. Podstawa Prawna 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów  
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej   

II. Wymagane wnioski 
Wniosek prowadzącego instalację o wydanie pozwolenia, spełniający wymogi art. 184 ust. 2-3  ustawy 
Prawo ochrony środowiska, tj. zawierający: 
a. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 
b. 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 ustawy Prawo ochrony 
środowiska; 

c. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 
d. informację o tytule prawnym do instalacji; 
e. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę 

techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji; 
f. ocenę stanu technicznego instalacji; 
g. informację o rodzaju prowadzonej działalności; 
h. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji; 
i. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami 

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

j. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację; 
k. 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; 

l. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu 
i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji; 

m. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia 
wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,                
a w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie 
odpadów istotnych także z punktu widzenia wymagań  ochrony przeciwpożarowej; 

n. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, 
niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane 
w okresie, na który ma być wydane pozwolenie; 

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

p. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a ustawy; 
q. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie; 
r. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został 

nadany; 
s. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem 

ich podstawowego składu chemicznego i właściwości; 
t. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku; 
u. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów 

i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 
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v. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

w. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów, a w związku z art. 25 
ust. 2 ustawy o odpadach także informację o tytule prawnym do miejsc magazynowania odpadów; 

x. informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska – 
w przypadku gdy wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w istotny sposób 
zmienianych. 

III. Wymagane załączniki 
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. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
4. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa1. 
5. Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (nie jest wymagany w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 
które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych). 

6. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(nie jest wymagane w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie 
odpadów niepalnych). 

7. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację będącego osobą fizyczną albo wspólnika, 
prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą 
prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa 
przeciwko środowisku; 

8. Zaświadczenie, że w stosunku do prowadzącego  instalację będącego osobą prawną albo jednostką 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej nie orzeczono prawomocnie kary pieniężnej 
za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

9. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację będącego osobą fizyczną albo wspólnika, 
prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej 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 
 
 

IV. Dokumenty do wglądu 
Brak 
 

V. Opłaty  
a. 2011 zł od pozwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyłączeniem 

pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców; 

b. 506 zł od pozostałych pozwoleń; 
c. 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa. 
 

Opłaty skarbowe można uiścić w kasie Starostwa lub na rachunek bankowy Starostwa:  
Nr 51 1090 1056 0000 0001 4916 5048 
 

lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim: PKO BP S.A.  
Nr 31 1020 1185 0000 4102 0019 1726. 
 

Zwalnia się od opłaty skarbowej: 
a. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy 

konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały 
i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych 
zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne 
osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

b. jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego; 
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie 

czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku 
z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie; 
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d. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo 
wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument 
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią 
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

 

VI. Termin załatwienia sprawy 
Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy. 
 

Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa 
dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
 
 

VII. Miejsce załatwienia sprawy 
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki 
Nr telefonu (22) 733 72 48 
Godziny pracy: poniedziałek 900- 1700, wtorek- piątek 800- 1600     
 

Dokumenty można złożyć w okienku w okienku podawczym na parterze urzędu (wejście A do budynku) 
lub przesłać na adres Starostwa.  
 

 

VIII. Tryb odwoławczy 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty 
Warszawskiego Zachodniego  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 
 
 
 

 

IX. Uwagi 
         1 W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane wyłącznie w przypadku instalacji, której 
eksploatacja powoduje wytwarzanie odpadów:  
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych, 
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpiecznych. 
Pozwolenie wydaje się tylko dla odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji.   

 
 

 

 
 
 


