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4. ZATWIERDZANIEINSTRUKCJI EKSPLOATACJISKLADOWISKA- 7648

Rozpatrywanie sprawy w oparciu o art. 53 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pózniejszymi zmianami)

WNIOSEK (ZAREJSTROWANY)

!
sprawdzenie wlasciwosci miejscowej
i rzeC!:owej organu administracji

Nie
. postanowienie o przekazaniu sprawy

wedlug wlasciwosci
(art. 65 KPA)

sprawlanie kompletnosci wniosku (art. 52 ust. 2)
Nie

Tak

wezwanie do uzupelnienia (art. 64 § 2
KPA) w terminie 7 dni od daty
doreczenia wezwania

~
wniosek kompletny -sprawdzenie
pod wzgledem merytorycznym w oparciu
o obowiazujace przepisy

1 Nie

sprawa bez rozpatrzenia

przygotowanie decyzji zaparafowanej imiennie

l
wydanie decyzji, przekazanie kopii decyzji wlasciwemu organowi gminy

Uwaga:
1. Zalatwienie sprawy powinno nastapic w okresie 1 miesiaca zgodnie z art. 35 KPA § 3
jednakze w przypadku wezwania do uzupelnienia wniosku, ma zastosowanie § 5 ww. artykulu
KPA.
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5. PROC~D.l)I~APOSTEPOw.ANIA W SPRAWIE OPINIOWANIA PROJEKTÓW
GMINNYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI -0715.. Ó' " ., .

Rozpatrywanie sprawy w opar~illo?rt. 14 i 15m;tawyo odpadach z dnia 27 kwietnia 2001
rola1(pz. U. Nr 62, poz. 928 z l?ózP:iejsZytIliZIIli8!1ami)

.,
/' .

.
Wójt/B1l1111istrzprzekazuje do z~opiniowania
proje!ct gmil111egoplanu gospodarki odpadami

'. ". 'l .
I)

Starosta:

-ocenia i weryfikuje projekt ww. planl1
(pracownik odpowiedzialny za sprawy
zwiaz>ape"Zgospodarka odpadam.iopiniuje plan)
- ptiygotc;>wujeprojekt uchw:aly(z zalaczona opinia

.,odno$nieplanu gospodarki odpadami)
':Projekt uchwaly jest sprawdzany przez radce prawnego

l
Zarzad powiatu podejmuje uchwale

l
Przekazanie kopii uchwaly wniosJcodawcy

Sporzadzila:
Daria Zielinska



Wydzial WS
POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW -7647 .
Podstawa rozpatrywania: art. 184- 192 i 378 ustawy z dnia 27 kWietnia2001 r. Prawo ochrony srodowiska /Posl
(Dz.U.Nr 62 z 2001r. poz. 627 z pózniejszymi zmianami),
art. 17 i 18ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach/ u. o odP.I(Dz.U.Nr 62 z 2001r, poz. 628 ze zmianami) oraz
przepisy szczególne.
Pozwolenie- wydawane na wniosek wytwórcy odpadów wytwarzajacego rocznie, w zwiazku z eksploatacja instalacji,
ponad 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub ponad 5000 Mg odpadów innych niz niebezpieczne,
Termin zalatwienia sprawy: 1miesiac od daty zlozenia wniosku lu 2 miesiace przy sprawie skomplikowanej

WNIOSEK (podlega rejestracji w publicznie dostepnym rejestrze)

Sprawdzenie ~lasciwosci miejscowej i rzeczowej organu (wg rozp. w sprawie przedsiewziec wymagajacych raportu
- Dz.U. Nr 179z 2001r..POz.1490

NIE
TAK

Sprawdzenie kompletnosci wniosku:
w zakresie:

-oplata skarbowa - 5 zl za wniosek+0,50 zl za
kazdy zalacznik
- art. 184 Pos i art. 18 u. o odp.,
-przepisy szczególne: -katalog odpadów
Dz.U.Nr 112 z 2001 poz 1206 i inne)

Postanowienie o przekazaniu sprawy do wlasciwego
organu (art. 65 Kpa) lub informacja o innym trybie
zalatwienia sprawy.

Wezwanie do usuniecia braków w terminie 7 dni od
daty doreczenia wezwania (art. 64 § 2 Kpa)

TAK
Sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Sprawdzenie calosci sprawy

I
I
I
I
I

I ~ '
: Jesli zajda przeslanki okreslone w art. 186Pos lub art.18 :
: ust3 u. o odp.- przygotowanieprojektudecyzji :
: odmawiajacej wydania pozwolenia * :I I

~ I
,

Wniosek uwzglednia odpowiednio wymagania dla wniosku
o zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
odzysku, unieszkodliwiania, zbierania-Iubtransportu
odpadów (art. 31 u. o odp.) - postepowanie zgodne
odpowiednio z procedura: ZEZWOLENIE NA ODZYSK
LUB UNIESZKODLIWIANIE, -
ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE LUB TRANSPORT
ODPADÓW (wraz z wystapieniem o opinie do wlasciwego
wójta, burmistrza)

Przygotowanie projektu ostatecznego
dokumentu zaparafowanego imiennie,

Przedstawienie przygotowanego projektu do akceptacjiprzez przelozonego

Wydanie decyzji i wezwanie o wplate oplaty skarbowej
w wysokosci: -2000 zl od pozwolen wydanych w zwiazku
z wykonywana dzialalnoscia gospodarcza;
-500 zl od pozostalych pozwolen.

I

...

Wydanie decyzji odmownej

Przekazanie kopii decyzji Marszalkowi Województwa Wlkp oraz wlasciwemu Wójtowi.

Wpis do rejestru wydanych decyzji Wpis infonnacji o sposobie zalatwienia sprawy w rejestrze
wniosków

Lnl L ~ ~~~rf~~



/ Wydzial WS~

* Warunki odmowy wydania pozwolenia:

z ustawy o odpadach:
Art. 18. 3. Wlasciwy organ odmawia wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w przypadkach

okreslonych w przepisach o ochronie srodowiska lub jezeli zamierzony sposób gospodarki odpadami:
1) móglby powodowac zagrozenia dla zdrowia, zycia ludzi lub dla srodowiska,
2) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w rozdziale 3.

z ustawy Prawo ochrony srodowiska:
..

Art. 186. Organ wlasciwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, jezeli:
1) nie sa spelnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i 204 ust. 1 lub przepisach

ustawy o odpadach,
2) eksploatacja instalacji powodowalaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych,
3) eksploatacja instalacji powodowalaby przekroczenie standardów jakosci srodowiska,
4) wydanie pozwolenia byloby niezgodne z programami dzialan, o których mowa w art. 17, 91 ust. 1 i art.

119 ust. 1,
5) wniosek dotyczy uprawnien wnioskodawcy objetych decyzja o cofnieciu lub ograniczeniu pozwolenia

w przypadkach, o których mowa wart. 194 ust. 1 i art. 195 ust. 1 pkt 1, a nie minely jeszcze 2 lata od
dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofniecia lub ograniczenia pozwolenia stala sie ostateczna.

Art. 141.
2. Oddzialywanieinstalacjilub urzadzenianie powinnopowodowacpogorszeniastanu srodowiskaw

znacznychrozmiarachlubzagrozeniazycialubzdrowialudzi.

Art. 143. Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny
instalacjach i urzadzeniach powinna spelniac wymagania, przy których okreslaniu uwzglednia sie w
szczególnosci:

1) stosowanie substancji o malym potencjale zagrozen,
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
3) zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowców oraz materialów i paliw,
4) stosowanie technologii bezodpadowych i maloodpadowych oraz mozliwosc odzysku powstajacych

odpadów,
5) rodzaj, zasieg oraz wielkosc emisji,
6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostaly skutecznie zastosowane w skali

przemyslowej,
7) wykorzystanie analizy cyklu zycia produktów,
8) postep naukowo-techniczny.

(dotyczy pozwolen zintegrowanych) Art. 204. 1. Instalacje wymagajace pozwolenia zintegrowanego
powinny speh},iac wymagania ochrony srodowiska wynikajace z najlepszej dostepnej techniki, a w
szczególnosci, zzastrzezeniem art. 207 ust. 2, nie moga powodowac przekroczenia granicznych wielkosci
emisyjnych.
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ZGLOSZENIE DO REJESTRU POSIADACZY ODPADÓW ZWOLNIONYCH Z OBOWIAZKU
UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIALALNOSCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB
TRANSPORTU ODPADÓW - 7648.

Podstawa rozpatrywania: art. 33 ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach / u. o odp.l (Dz.U.Nr 62 z 2001r,
poz. 628 ze zmianami) oraz rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z 23 grudnia 2003 r.
(Dz.U.Nr 16 z 2004, poz. 154),w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagaja zezwolenia
na prowadzenie dzialalnosci, oraz podstawowych wymagan dla zbierania i transportu tych odpadów i rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacjipodawanych przy rejestracji przez
posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiazku uzyskiwania zezwolen oraz sposobu rejestracji.9
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ZGLOSZENIE
I.

I Sprawdzenie wlasciwosci miejscowej organu art.35 ust. 5 (u.o odp.) I

lNIE

TAK
Postanowienie o przekazaniu sprawy do wlasciwego

organu (art. <:>5Kpa)

Sprawdzenie kompletnosci zgloszenia w oparciu o przepisy szczególowe *

TAK NIE

Wpisanie posiadacza do rejestru prowadzonego Wezwanie do:

na podst. art. 33 ust 5 u. o odp.. usuniecia braków w terminie 7 dni od daty
TAK doreczenia wezwania (art. 64 § 2 Kpa)

NIE

I Sprawapozostajebezrozpatrzenia.
Przekazanie zglaszajacemu
pisemnej informacji o
dokonanym wpisie do
rejestru

Przekazywanie Marszalkowi Województwa
Wlkp, w terminie do 31 marca kazdego
roku, lacznego zestawienie rejestru za
poprzedni rok kalendarzowy



* ROZP.z dnia 11 grudnia2001 r., w ~prawiezakresu informacjipodawanych przy rejestracji przez
posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiazku uzyskiwania zezwolen oraz sposobu rejestracji. Dz.U.
z 2001. Nr 152.1734

§ 2. Przy rejestracji posiadaczy odpadów zwolnionychz obowiazku uzyskiwaniazezwolen na
prowadzeniedzialalnosciwzakresiezbieranialubtransportuodpadówpodajesie nastepujaceinformacje:

1) imie i nazwisko lub nazwe posiadacza odpadów,
2) adres zamieszkania lubsiedziby posiadacza odpadów,
3) numer PtEGON,
4) wyszczególnienie rodzajówodpadów przewidywanychdo zbierania lub transportu, z podaniem ich kodu,
5) oznaczenie obszaru prowadzenia dzialalnosciw zakresie zbierania lub transportu odpadów,
6) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,
7) wskazanie sposobu isrodków transportu odpadów.

Warunkizwolnienia i lista ogpadów zawarte w
ROZP. z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie
wymagaja zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci Dz.U.z 2004. Nr 6.154
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Wydzial WS

SKRESLENIE Z REJESTRU POSIADACZY ODPADÓW ZWOLNIONYCH Z OBOWIAZKU UZYSKANIA
ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIALALNOSCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB TRANSPORTU.
ODPADÓW - 7648.

Podstawa rozpatrywania: art. 33 ust 5a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach / u. o odp.l (Dz.U.Nr 62 z 2001r,
poz. 628 ze zmianami).

Postepowanie prowadzi sie na wniosek posiadacza odpadów (art. 35 ust. 5a pkt 1)
lub
z urzedu - w przypadku uplywu tenninu wstrzymania dzialalnosci okreslonego w decyzji WIOS lub WIS
o wstrzymaniu dzialalnosci (art. 35 ust. 5a pkt 2)

WNIOSEK POSIADACZA Uplyw okreslonego w decyzji tenninu
wstrzymania dzialalnosci (art. 35 ust. 5a pkt 2)

Analiza materialów, przygotowanie
projektu decyzji zaparafowanego imiennie,

Przedstawienie przygotowanego projektu do akceptacji
przez przelozonego

TAK

Wydanie decyzji posiadaczowi odpadów

Adnotacja o skresleniu w prowadzonym rejestrze

Przekazanie kopii decyzji Marszalkowi Województwa Wlkp

4~~
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PRZYJECIE INFORMACJI O WTWARZANYCH ODPADACH -7647 - skladanych przez wytwórce odpadów
wytwarzajacego rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych albo powyzej 5 Mg odpadów innych niz niebezpieczne.

Podstawa rozpatrywania: art. 17, i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach/u. o odp./ (Dz.U.Nr 62 z 2001r,
poz. 628 ze zmianami) oraz przepis)' szczególne.

INFORMACJA (podlega rejestracji w publicznie dostepnym rejestrze)

sprawdzenie wlasciwosci miejscowej i rzeczowej organu (wg art. 24 ust.2, 3 oraz rozp. w sprawie
przedStewziecwymagajacych raportu
-Dz. U. Nr 179z 2001r., poz. 1490

NIE

TAK Postanowienie o przekazaniu sprawy do wlasciwego
organu (art. 65 Kpa) lub informacja o innym trybie
zalatwienia sprawy.

Sprawdzenie kompletnosci informacji
w zakresie:
- art.24 u. o odp. *,
- przepisy szczególne: - katalog odpadów
Dz.U.Nr 112 z 2001 poz 1206i inne)

NIE
Wezwanie do:
usuniecia braków w terminie 7 dni od daty doreczenia
wezwania (art. 64 § 2 Kpa)
lub
podania podstawowego skladu chemicznego i
wlasciwosci wytwarzanych odpadów, dla ustalenia
zagrozen,jakie moga powodowac (art. 24. ust. 4, pkt l)

TAK
NIE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

r-l ,
: w przypadku zajscia przeslanek okreslonych :
: w art. 24 ust. 6 u. o odp. przygotowanie decyzji:
: zobowiazujacejwytwórceodpadówdo :

: przedlozenia wniosku o zatwierdzenie programu:
: gospodarki odpadami niebezpiecznymi ** :
I I
~ I

Przygotowanie decyzji wnoszacej sprzeciw, do zlozonej
informacji w ciagu 30 dni od daty zlozenia informacji
- wytwórca odpadów moze rozpoczac dzialalnosc
powodujaca powstawanie odpadów dopiero w
przypadku, gdy w ciagu 30 dni od zlozenia informacji
organ wlasciwy do jej przyjecia nie wniesie sprzeciwu w
drodze decyzji.

adnotacja w rejestrze
o przyjeciu zlozonej
informacji

przekazanie po jednym egzemplarzu przyjetej
informacji Marszalkowi Województwa Wlkp
oraz wlasciwemu Wójtowi, Burmistrzowi

fo.~ ~
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* Art. 24 ust. 4. ustawy o odpadach:
Infonnacja, o której mowa w ust. 1,powinna zawierab

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do'wytwarzania, a w przypadkach, gdy okreslenie
rodzaju nie jest wystarczajace do ust(ileniazagrozen,jakie te odpady moga powodowac, wlasciwy organ
moze wezwac wnioskodawce dopodania podstawowegoskladu chemicznego i wlasciwosci odpadów,

2) okreslenie ilosci odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciagu roku,
3) infonnacje wskazujace na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilosci

odpadów i ich negatywnego oddzialywanja na srodowisko,
4) szczególowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu,

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, '

5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

** Art. 24 ust. 6. W przypadku stwierdzenia przez organ na podstawie zlozonej infonnacji, o której mowa
w ust. 1, lub wlasnych ustalen, ze odpady niebezpieczne wytworzone w ilosci do 100 kg rocznie moga
powodowac, ze wzgledu na ich ilosc lub rodzaj, zagrozenie dla zycia, zdrowia ludzi lub srodowiska, organ
w terminie 30 dni od otrzymania infonnacji zobowiazuje, w drodze decyzji, wytwórce odpadów do
przedlozenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
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UZGODNIENIE WARUNKÓW REKULTYWACn POWIERZCHNI ZIEMI 7645 - Decyzja wydawana na
wniosek obowiazanego do rekultywacji (art 106Pos)

Podstawa rozpatrywania: art. 102- 107 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska !Pos/ (Dz.U.Nr
62 z 2001r.poz. 627z pózniejszymizmianami)oraz przepisyszczególne.

Art. 106. 1. Obowiazany do rekultywacji powinien, z zastrzezeniem art. 108, uzgodnic jej warunki z organem ochrony
srodowiska.

2. Uzgodnienie nastepuje w drodze decyzji okreslajacej zakres, sposób i termin zakonczenia rekultywacji.

WNIOSEK (podlega rejestracji w publicznie dostepnym rejestrze)

Sprawdzenie wlasciwosci miejscowej i rzeczowej organu

TAK

Sprawdzenie kompletnosci wniosku, - art.103
- art.106.3.Wewniosku o uzgodnienie nalezy wskazac:

I) obszar wymagajacy rekultywacji,
2) funkcje pelnione przez wymagajaca rekultywacji

powierzchnie ziemi,
3) planowany zakres i sposób rekultywacji oraz tennin

jej zakonczenia.
- przepisy szczególne
- oplata skarbowa - 5 zl za wniosek+0,50 zl za
kazdy zalacznik

TAK

Przygotowanie projektu ostatecznegodokumentu
zaparafowanego imiennie,

Przedstawienie przygotowanego projektu do akceptacjiprzez
przelozonego

TAK

Wydanie decyzji

Wpis do rejestru wydanych decyzji

Postanowienie o przekazaniu sprawy do wlasciwego
organu (art. 65 Kpa)

NIE

Wezwanie do usuniecia braków w terminie 7 dni od
daty doreczenia wezwania (art. 64 § 2 Kpa)

NIE

Sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Terminy uzgodnienia warunków (Art. 35 § 3 i §5 Kpa)
- l miesiac-
-2 miesiace- dla sprawszczególnieskomplikowanych
- Do wyzej okreslonych terminów nie wlicza sie terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania
okreslonych czynnosci, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóznien spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezaleznych od organu.

v ~


