INFORMACJE O ZAWARTOŚCI WNIOSKU
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów, który powinien zawierać:
1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; (odpadom należy także nadać kod
zgodnie z katalogiem odpadów); w przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do
ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy
organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku
przetwarzania w okresie roku;
4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów (należy wskazać adres zakładu - obiektu, instalacji, urządzenia - nr
ewidencyjny działki);
5. wskazanie:
a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów (należy wskazać adres zakładu
oraz nr ewidencyjny działki,
- magazynowanie odpadów odbywać się powinno zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska
oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne
i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym
zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach szczególnych o postępowaniu z odpadami);
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;
6. 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, w szczególności
w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów - także godzinowej mocy przerobowej;
7. 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 (m.in.:
a) informację o tytule prawnym wnioskodawcy do terenu, na którym magazynuje, przetwarza odpady;
b) informację o dokumentach potwierdzających, że przetwarzanie odpadów zlokalizowano zgodnie
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (informacja o zgodności
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu
miejscowego – decyzja o warunkach zabudowy);
c) informację o dokumentach określających funkcję obiektu budowlanego, potwierdzających możliwość
prowadzenia w tym obiekcie przetwarzania odpadów tj. informacja o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu lub informacja o przyjętym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego);
8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
10. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej
z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
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11. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy
o odpadach, (zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej);
Wysokość zabezpieczenia roszczeń, należy obliczyć na podstawie stawek określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r.
poz. 256).
Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń nie dotyczy:
a) odpadów obojętnych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277),
b) odpadów spełniających kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów
obojętnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach
c) popiołów, żużli i gipsów oraz wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.
12. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga! - Informacje przedstawione we wniosku muszą wskazywać na to, że przetwarzanie odpadów będzie
prowadzone w sposób uwzględniający zasady gospodarki odpadami i warunki określone w ustawie o odpadach oraz
w innych przepisach o odpadach.
Odmowa wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest konieczna w przypadku gdy zamierzony sposób
gospodarowania odpadami:
1) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska;
2) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
3) jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.
Ponadto właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów:
1. w przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego
spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska;
2. w przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony
przeciwpożarowej lub zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie
przeciwpożarowym (art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach) oraz w postanowieniu (art. 42 ust. 4c);
3. przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
jeżeli w stosunku do:
a) tego przedsiębiorcy lub
b) wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu tego przedsiębiorcy, prowadzącego
działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
– wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2, a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja
o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna;
4. jeżeli wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu tego przedsiębiorcy jest lub był,
w czasie gdy zostało popełnione naruszenie, z powodu którego cofnięto zezwolenie na zbieranie odpadów
lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wspólnikiem, prokurentem członkiem rady nadzorczej lub
członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję o cofnięciu
zezwolenia, a nie minęło 10 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna;
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5. przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli osoba ta została ukarana prawomocnym wyrokiem sądu 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;
6. przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
jeżeli:
a) wobec przedsiębiorcy prawomocnie orzeczono karę pieniężną za przestępstwa przeciwko środowisku
na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
b) wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego przedsiębiorcy jest
osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu 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;
7. przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
jeżeli co najmniej trzykrotnie:
a) będący osobą fizyczną wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu tego
przedsiębiorcy został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za wykroczenia, o których mowa
w art. 175, art. 183, art. 189ust. 2 pkt 6 lub art. 191,
b) wymierzono administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach,
w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł:
– temu przedsiębiorcy,
– wspólnikowi, prokurentowi, członkowi zarządu lub członkowi rady nadzorczej tego przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,
– innemu przedsiębiorcy, którego wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem
zarządu, w czasie gdy zostało popełnione naruszenie, z powodu którego wymierzono administracyjną
karę pieniężną, jest lub był wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza
odpadów składającego wniosek;
8. przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli co najmniej trzykrotnie:
a) został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art. 183,
art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191,
b) wymierzono mu administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach,
w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
9. w przypadku gdy na terenie, którego wniosek dotyczy, nie ma instalacji, obiektu budowlanego lub jego
części, wskazanych we wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 2;
10. przez termiczne przekształcenie odpadów lub składowanie odpadów, w przypadku gdy kierownik spalarni
odpadów lub współspalarni odpadów albo kierownik składowiska odpadów nie posiadają świadectwa
stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych
procesów przetwarzania odpadów;
11. w razie stwierdzenia, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało ustanowione
niezgodnie z postanowieniem, o którym mowa w art. 48a ust. 7, w szczególności w wysokości niższej niż
wymagana.
Uwaga! - Zgodnie z art. 30. 1. ustawy o odpadach - zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub
urządzeniami.
We wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami – należy wykazać, że zostaną
spełnione warunki określone dla takiego przetwarzania (odzysku odpadów) w wymienionych niżej
rozporządzeniach.
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Ustawa dopuszcza:
• prowadzenie odzysku za pomocą działań określonych jako R10 w załączniku nr 1 do ustawy
(tj. obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska) –
warunki takiego odzysku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2015 r. poz. 132)
• prowadzenie odzysku odpadów w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12, o których mowa w załączniku nr
1 do ustawy - poza instalacjami i urządzeniami tylko w przypadkach i na warunkach określonych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza
instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015 r. poz. 796)
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