
WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW 

INFORMACJA 

 

 

I. Krok po kroku 

1. Sporządź wniosek zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 797 z późn. zm.). 

2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty. 

3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów i dowód jej wniesienia 

dołącz do wniosku. 

4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo 

poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. 

dokumentu. 

1. Skompletowane dokumenty złóż w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Świdniku bądź wyślij 

pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-047 Świdnik, lub prześlij 

drogą elektroniczną korzystając z podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. 

5. Zgodnie z ustawą  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, twoja sprawa 

zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy 

(w przypadku uzupełnień wniosku termin może ulec wydłużeniu). 

6. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru). 

7. Podczas odbioru decyzji okaż dokument tożsamości. 

 

II. Wymagane Dokumenty 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, sporządzony zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z zastosowaniem klasyfikacji odpadów zawartej w 

rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie katalogu  odpadów. 

2. 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 2019 r. poz. 

1950, z późn. zm.). 

3. 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 2020 r. poz. 358). 

4. Oświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów 



będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub o liczbie 

prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 

ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

5. Oświadczenie, że w stosunku do: 

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

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 co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z  

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł. 

6. 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 co najmniej trzykrotnie 

administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z  dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł. 

Wyżej wymienione 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. 

7. Decyzja 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 2020 r. poz. 293), 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. 

8. Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo 

umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach – dotyczy posiadacza odpadów (z wyłączeniem jednostek budżetowych) występującego z 

wnioskiem o zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych, zbieranie odpadów komunalnych lub 

odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. 

9. 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 osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961). 

10. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Przepisów dotyczących wykonania operatu przeciwpożarowego, nie stosuje się w przypadku zezwoleń 

na przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych. 



11. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.),  o ile 

jest wymagana. 

12. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 

13. Informacja o posiadaniu tytułu prawnego* do miejsca magazynowania odpadów (art. 25 ust. 2 ustawy 

o odpadach) - dotyczy posiadacza odpadów (z wyłączeniem jednostek budżetowych) występującego z 

wnioskiem o zezwolenie na przetwarzanie odpadów inne niż: odzysk odpadów przez wypełnienie 

terenów niekorzystnie przekształconych (wymagania dla tego rodzaju odzysku odpadów określone 

zostały w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach). 

*Przez tytuł prawny rozumie się prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd czy prawo 

wynikające z ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, hipoteka) oraz umów 

cywilnych], wynikających z dokumentów potwierdzających te uprawnienia (np. akt notarialny, wypis 

z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste). 

W przypadku ustanowienia użytkowania, dzierżawy, wymagane jest zawarcie umowy w formie aktu 

notarialnego zawartego z uwzględnieniem art. 41b ust. 2-4 ustawy o odpadach. 

14. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku podmiotów 

posiadających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, m.in. 

jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne, spółek cywilnych); 

15. Szkic sytuacyjny terenu magazynowania przetwarzanych odpadów, poprzez wyrysowanie 

w odpowiedniej skali obiektów, pojemników, kontenerów i miejsc magazynowania odpadów luzem, z 

zachowaniem ich rzeczywistych wymiarów. Należy opisać pojemniki, kontenery, miejsca 

magazynowania kodami odpadów planowanych do magazynowania. Określić pojemność pojemników i 

kontenerów w m3 oraz masę odpadów przy ich zupełnym napełnieniu. W przypadku magazynowania 

luzem, należy określić wysokość pryzmy, jej powierzchnię oraz kubaturę. W budynkach magazynowych 

(pomieszczeniach, wiatach) zlokalizować pojemniki i miejsca magazynowania z zachowaniem 

rzeczywistych wymiarów. 

16. Świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo 

składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów 

przetwarzania odpadów – w przypadku przetwarzania odpadów przez termiczne przekształcanie 

odpadów lub składowanie; 

17. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych 

(w przypadku podmiotów posiadających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, m.in. jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne, 

spółek cywilnych); 

 

III. Opłaty 

1. 616 zł - opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia. 

2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia - 50 % stawki określonej od 

zezwolenia. 

3. Jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od zezwolenia. 

4. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 

oraz ich odpisu, wypisu lub kopi - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). 



5. 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – opłata skarbowa za wydanie odpisu zezwolenia. 

6. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świdnik:  

Bank PKO BP, nr konta:  95 1020 3176 0000 5802 0013 7885 

7. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono pozwolenia. Zwrot 

opłaty skarbowej następuje na wniosek skierowany do Urzędu Miasta w Świdniku. 

 

IV. Miejsce i sposób złożenia oraz odbioru 

1. Miejsce i sposób złożenia: 

a) osobiście do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Świdniku, 

b) za pośrednictwem poczty, 

c) drogą elektroniczną korzystając z podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. 

 

2. Miejsce i sposób odbioru: 

a) za pośrednictwem poczty, 

b) osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - po uprzednim uzgodnieniu z 

pracownikiem prowadzącym sprawę. 

 

V. Termin wydania zezwolenia 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą Prawo przedsiębiorców: 

a) do 1 miesiąca, 

b) do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. 

c) W przypadku stwierdzenia braków formalnych i konieczności uzupełnienia wniosku, termin 

rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 32 ust. 4 ustawy  

Prawo przedsiębiorców). 

 

VI. Tryb odwoławczy 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni 

od daty jej otrzymania. 

 

VII. Uwagi 

1. Zgodnie z art. 30. 1. ustawy o odpadach - zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub 
urządzeniami. Ustawa dopuszcza odzysk poza urządzeniami i instalacjami w następujących 
przypadkach: 

 
a) 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), 

 



b) 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 przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z 14 
grudnia 2012r. o odpadach, w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. 
w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 796 – ze zm.) 

 

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 powyżej rozporządzeniach. 

 

2. Zgodnie z art., 41 ust. 3 pkt. 1 w/w ustawy o odpadach, w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne 
poddawanych przetwarzaniu w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie 
przekształconych, Starosta jest organem właściwym do wydania zezwolenia, jeżeli ilość umieszczanych 
w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie większa niż 10 Mg na dobę i całkowita pojemność 
wyrobiska lub zapadliska jest nie większa niż 25 000 Mg. W przypadku większych ilości odpadów i 
większej pojemności całkowitej wyrobiska lub zapadliska, organem właściwym do wydania zezwolenia 
na przetwarzanie odpadów jest Marszałek województwa. 

 

VIII. Podstawa prawna 

a) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

256 z późn. zm.). 

b) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.). 

c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). 

d) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2020 r. poz.10 z późn. zm.). 

e) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 z późn. zm.). 


