KARTA USŁUG
STAROSTWO POWIATOWE
W RACIBORZU
47-400 RACIBÓRZ
Pl. OKRZEI 4
tel. (32) 45 97 300 (centrala)
fax. (32) 415 87 36

REFERAT
OCHRONY
ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

I. TYTUŁ SPRAWY

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW ZWIĄZANYCH
Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI
II. PODSTAWA PRAWNA

 art. 180a, art. 181 i art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1000 z późn. zm.)
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
Sprawę załatwia – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
tel. (32) 45 97 334
e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek
od 7.30 do 17.00
piątek
od 7.30 do 14.00
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
2. 60 dni - sprawy szczególnie skomplikowane.
V. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek powinien zawierać:
 oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu
odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za
eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku gdy
prowadzący oznaczone części instalacji występują ze wspólnym wnioskiem
o udzielenie pozwolenia,
 adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 informację o tytule prawnym do instalacji,
 informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz
charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 ocenę stanu technicznego instalacji,

 informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami
wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia
wymagań ochrony środowiska,
 informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych –
w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od
normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
 warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment
zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
 proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych
z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub
ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej
w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub
przetwarzanie odpadów,
 deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej
części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji
jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ
na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób
dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku podmiotu
podejmującego realizację nowej instalacji,
 czas na jaki wydane ma być pozwolenie,
 informacje o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo
ochrony środowiska w przypadku instalacji nowo uruchamianych lub w istotny
sposób zmienianych,
 numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile
został nadany,
 wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania
ze wskazaniem ich nazw i kodów zgodnie z
katalogiem odpadów,
z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 określenie ilości w tonach [Mg] odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych
do wytwarzania w ciągu roku,
 wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
Załączniki:
 dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym,
 streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 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 (dotyczy odpadów palnych),
 postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części

lub innego miejsca magazynowania odpadów (dotyczy odpadów palnych),
 zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
a) za przestępstwa przeciwko środowisku,
b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub
członka rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za 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,
 ewentualne pełnomocnictwo.
VI. OPŁATY

Opłata skarbowa od wydania pozwolenia:
 w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2011 zł,
 w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty
prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców – 506 zł,
 pozostałe – 506 zł,
 Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo – 17 zł,
 Opłatę skarbową można uiścić w kasie na parterze w budynku B pokój nr 2 gotówką
lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Racibórz
nr 78105010701000000400033692 z dopiskiem: „za wydanie pozwolenia na
wytwarzanie odpadów dla …”,
 Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
VII. DRUKI WNIOSKÓW

Brak.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Katowicach za pośrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia.
IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Pozwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
2. Wytwórca odpadów jest obowiązany uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg
odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż
niebezpieczne rocznie.
Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo
Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana
Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl.
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi należy kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
iod@powiatraciborski.pl.
Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie
Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
bip.powiatraciborski.pl/Ochrona_danych_osobowych/OCHRONA_SRODOWISKA.html.
Data: 08.10.2019 r.
Data: 08.10.2019 r.

Opracował: Małgorzata Baszczak
Zatwierdził: Barbara Kostka

