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WOŚr-22 

Szczecin, dnia ........................ 

Imię i nazwisko (nazwa firmy)    

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

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

Adres ....................................................... 

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

Tel. ........................................................... 

Adres e-mail ............................................... 

REGON  

NIP  

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U.                     

z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów. 

 wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania. Rodzaje odpadów 

należy określić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r.                         

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923); 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu                           

i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 wskazanie: 

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………



  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy 

wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie 

oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w 

instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania 

odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub 

innego miejsca magazynowania odpadów, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 

lub innego miejsca magazynowania odpadów; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

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

procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, 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; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 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, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 - w przypadku zezwolenia na 

przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a; 

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem 

odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości 

umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego: 

a) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2, 

b) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 

-w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi 

pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód 

w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 

środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub 

przetwarzaniu odpadów. 



  

c) Obowiązek, o którym mowa w art. 48a ust. 1, nie dotyczy odpadów obojętnych. 

d) Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, 

które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub 

miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub 

jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia 

roszczeń. 

e) Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. 

f) W gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisie ubezpieczeniowej 

stwierdza się, że w dowolnym czasie, do wydania ostatecznej decyzji o zwrocie gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 

18, w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w 

rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie, powstałych w wyniku niewywiązania się przez podmiot z obowiązków 

określonych w niniejszej ustawie, w tym obowiązków wynikających z posiadanego 

zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, lub 

konieczności usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub 

składowania, bank lub zakład ubezpieczeniowy uregulują zobowiązania na rzecz organu 

prowadzącego egzekucję tych obowiązków. 

g) W przypadku gdy zabezpieczenie roszczeń ma formę gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej, gwarantem może być wyłącznie instytucja finansowa: 

- upoważniona do gwarantowania długu celnego; 

- mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Załączniki: 

 

 numer KRS z Rejestru Przedsiębiorców (dotyczy podmiotów zarejestrowanych w sądzie), 

 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 ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 

2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) o ile jest wymagana, 

 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do terenu, na którym magazynowane 

będą odpady, 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku opłacenia przelewem). 

 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 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 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663); 



  

 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277); 

 oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 

175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach; 

 oświadczenie, że w stosunku do: 

a) osoby, o której mowa w art. 42 ust 3a pkt 1 lit. a ustawy o odpadach, 

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 administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194; 

 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, w stosunku do którego 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 administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194. Oświadczenia składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 

2018 r. poz. 1496 i 1544), 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. 

 Do wniosku o zezwolenie na: 

1) zbieranie odpadów niebezpiecznych, 

2) przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, 

3) zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 

komunalnych, 

4) przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 

komunalnych 

posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający 

prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy 

nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1. 

Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, 

wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W 

oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub 

przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.Umowa 

dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga 

zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które 

mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.Ustanawiający 

użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o 

ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi 



  

odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

 operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu 

lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem 

powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez: 

a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) - w 

przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor 

ochrony środowiska, 

b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy o ochronie przeciwpożarowej - w 

przypadku gdy organem właściwym jest starosta; 

 postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach (uzgodnienie),                           

o którym mowa w ust. 4b pkt 1, następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje zażalenie. Uzgadniając warunki ochrony 

przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca 

magazynowania odpadów, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej: 

1) wyraża zgodę na ich zastosowanie albo 

2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo 

3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie. 

Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy                                  

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

 

        

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

(podpis wnioskodawcy) 

 

        

  


