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……………………………………… 

                                  (miejscowość, data) 
 
................................................................ 
      (imię i nazwisko/nazwa firmy*) 

 
................................................................ 
 (adres zamieszkania/siedziba firmy*) 

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

STAROSTA WODZISŁAWSKI 
za pośrednictwem 
Wydziału Ochrony Środowiska 
ul. Pszowska 92 a 
44-300 Wodzisław Śląski 

 

WNIOSEK 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 21 ze zm.) 

 

 
 

....................................................... 
                               (podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
Wniosek powinien zawierać: 

- numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile 
został nadany, 

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania, 
- określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu  

i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku, 
- oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów, 
- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych 

odpadów, 
- szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym 

wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy  
o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy 
przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także 
godzinowej mocy przerobowej, 

- przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 
wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby 
i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 
środowiska, 

- oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie 
przetwarzania odpadów, 
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- opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności 
objętej zezwoleniem, 

- opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 
zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była 
prowadzona, 

- 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, 

- informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie 
zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych 
dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów, 

- informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie 
dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania 
dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do 
ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz 
dla środowiska, 

- informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 
 
 
 
Załącznik: 

1. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*- niepotrzebne skreślić. 
Na podstawie art. 1 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm.) 
oraz części III pkt 43c. lit. b) załącznika do ustawy, należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 616 zł w kasie Urzędu 
Miasta Wodzisławia Śl., przy ul. Bogumińskiej 4 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śl. 


