STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
telefon: 85 711 08 11
faks: 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl
http://www.sokolka-powiat.pl
KARTA USŁUGI
OŚA – 08 – POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW
OPIS SPRAWY / ZADANIA:
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
KOGO DOTYCZY:
Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z ustawą o swobodzie działalności
gospodarczej.

CZAS REALIZACJI:
1 miesiąc – od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego
2 miesiące – w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych od dnia wszczęcia postępowania,
zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie pozwolenia zawierający:
1.
2.

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 określonym w art. 183b ustawy – Prawo ochrony
środowiska (dotyczy wspólnego wniosku prowadzących oznaczone części instalacji o udzielenie
jednego pozwolenia),
3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
4. informację o tytule prawnym do instalacji,
5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę
techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
6. ocenę stanu technicznego instalacji,
7. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami
wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań
ochrony środowiska,
10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie

12.
13.

14.

15.

16.
17.

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 wyłączenia instalacji,
proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu
widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania
wielkości emisji,
deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części,
niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w
okresie, na jaki 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 wydania pozwolenia dla
podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,
czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien
on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, przy których określaniu uwzględnia się w
szczególności:
1.
2.
3.
4.

stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku
powstających odpadów,
5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w
skali przemysłowej,
7. postęp naukowo-techniczny.
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien dodatkowo zawierać:
1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został
nadany;
2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich
podstawowego składu chemicznego i właściwości;
3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu
roku;
4. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich
negatywnego oddziaływania na środowisko;
5. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
6. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy także dołączyć:



dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w
obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Do wniosku należy dołączyć również potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

OPŁATY:

Opłata za wydanie pozwolenia pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Pobranie opłaty następuje w dniu złożenia wniosku w sprawie wydania pozwolenia.
Wysokość opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pozwolenia:




2011,- zł – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
506,- zł – w związku działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące
działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców;
506,- zł – pozostałe.

Opłatę należy uiścić:



w kasie Urzędu Miejskiego w Sokółce przy Pl. Kościuszki 1,
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sokółce:
PKO Bank Polski SA.
86 1020 1332 0000 1002 0983 4641

TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

PODSTAWY PRAWNE:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.
23 z późn zm.);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r. poz. 672 z późn.
zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. z 2014r. poz. 1923);
URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:
Nazwa urzędu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój Nr 57, II piętro,

Telefon

85-711-08-24 – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i
Architektury
85-711-08-45 – Kierownik Referatu
85-711-08-12 – pracownik odpowiedzialny merytorycznie

Fax

Starostwo Powiatowe w Sokółce: 85 711 20 08

Godziny przyjmowania

Poniedziałek

08:00 - 16:00

dokumentów

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne

FORMULARZE ELEKTRONICZNE:

Wniosek-wytwarzanie odpadów – pdf
Wniosek-wytwarzanie odpadów – docx

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

