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Nazwa sprawy Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

 

 Podstawa prawna Art. 180 pkt 3, art. 180a, 181 ust. 1 pkt 4, art. 183c, art. 184 i art. 188 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty 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. 
 

Wniosek, który powinien zawierać: 
• numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza   

      odpadów, o ile został nadany; 

• wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, 

z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, 

• określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do 

wytwarzania w ciągu roku, 

• wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia 

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, 

• oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania  lub siedziby, 

• adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, 

• informacje 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 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 

określonym w art. 191a, 

• czas, na jaki wydane ma być pozwolenie. 

Do wniosku należy dołączyć: 

• dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do 

występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest 

osobą fizyczną, 
• oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1292 z późn.zm.) 

• tytuł prawny do instalacji, 

• operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b 

pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

797 z późn. zm.)  

• postanowienie (stanowiące uzgodnienie warunków ochrony 

przeciwpożarowej zawartych w operacie), o którym mowa w art. 42 ust. 4c 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z 

późn. zm.) 

(z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie 

odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów 

obejmujących wyłącznie odpady niepalne), 

• Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:  
- za przestępstwa przeciwko środowisku, 

- będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady 

nadzorczej lub członka zarządu 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 

 (streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Opłaty Opłata skarbowa zgodnie z treścią części III pkt 40 załącznika do ustawy z dnia 

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. 

zm.): 

a) od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą z zastrzeżeniem ppkt b) – 2 011 zł 

b) od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą 
prowadzoną  przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w 

rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców – 506 zł. 

Opłatę wnosi się z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. 



Opłatę wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego lub na konto Urzędu 

Miasta w Ełku , Bank PKO BP S.A. Oddział w Ełku 74 1020 4724 0000 3702 

0051 2699. 

Kasa Starostwa Kasa Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pok. nr 258, 

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 do 15:15. 
Kasa prowadzi wpłaty z tytułu opłaty skarbowej oraz przyjmuje wpłaty gotówkowe. 

Sposób dostarczenia 

dokumentów 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego 

pełnomocnika względnie przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego 

w Ełku. 

Miejsce złożenia 

dokumentów 

Biuro Starosty Ełckiego, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127 

www.powiat.elk.pl 

Tel. (87) 621 83 00 e-mail: sekretariat@powiat.elk.pl 

Fax. (87) 621 83 39 

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym 

pracownikiem kieruje do niego interesanta. 

Sprawę załatwia i 

udziela szczegółowych 

wyjaśnień 

Wydział  Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 375 (II piętro), Tel. (87) 

621 65 53 Monika Jankowska-Krupa 

e – mail: monika.jankowska@powiat.elk.pl 

Godziny urzędowania Poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30 

Termin załatwienia 

sprawy 

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 256 z późn. zm.): 

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez 

zbędnej zwłoki, 

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone 

w oparciu o dowody przedstawione przez stronę, 
- nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania 

wyjaśniającego, 

- nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania 

w sprawach szczególnie skomplikowanych, 

- załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić 
niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia 

postępowania. 

Obowiązek przeprowadzenia kontroli przez komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, przed wydaniem decyzji w sprawie, 

może wpłynąć na wydłużenie czasu załatwienia sprawy. 

Sposób załatwienia 

sprawy 

Udzielenie pozwolenia następuje w formie decyzji, która jest wysyłana za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Istnieje również możliwość odebrania jej osobiście. 
 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 

dni od dnia jej otrzymania. 

Odwołanie składa się na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku. 

Informacje 

dodatkowe 

 

 

       W pozwoleniu, uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez danego 

wytwórcę w danym miejscu. 

       Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie 

odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia 

na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie 



odpadów. 

        Ww. wytwórca we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane 

dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku 

o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 

        Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z 

ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu 

środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 

pozwolenia udzielane przez organ ochrony środowiska ust. 1 pkt 1, 2 i 4, może 

być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych 

skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 

13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

         Gospodarowanie odpadami, polegające na wytwarzaniu odpadów 

uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, odbywa się wyłącznie na 

nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym. Ustanowienie 

użytkowania nieruchomości wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu 

notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę 
i rodzaje odpadów, które mogą być wytwarzane w okresie roku na 

nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania. Ustanawiający użytkowanie 

oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu 

o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są 
świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

          Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu 

przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 

kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc 

magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone wytwarzanie 

odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami 

ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, 

o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa 

w art. 42 ust. 4C ustawy o odpadach.  

          Do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 

z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje właściwy organ, 

przekazując kopię niezbędnej do przeprowadzenia kontroli dokumentacji, w 

szczególności wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lub 2, oraz operatu 

przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, wraz 

z postanowieniem, o którym mowa w art. 42 ust. 4C ustawy o odpadach.  

          Po przeprowadzeniu kontroli, komendant powiatowy (miejski) 

Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia 

wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których 

mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, 

oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4C ustawy o odpadach. Na 

postanowienie nie służy zażalenie.  

         W przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) 

Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań 
określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub zgodność 
z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie 

przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w 



postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4C ustawy o odpadach. właściwy 

organ odmawia wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, jeżeli: 

1)   nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 

204 ust. 1, a w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym 

mowa w art. 181 ust. 1 pkt 4, oraz pozwolenia zintegrowanego - także jeżeli 

zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami 

gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach; 

2)   eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych 

standardów emisyjnych; 

3)   eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości 

środowiska; 

4)   wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których 

mowa w art. 17, 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1; 

5)   wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub 

ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i art. 

195 ust. 1 pkt 1, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie 

cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna; 

6)   eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej 

powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej 

utworzeniu; 

7) prowadzący instalację będący osobą fizyczną albo wspólnik, prokurent, 

członek zarządu lub członek rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego 

osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko 

środowisku;  

8) wobec prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prawomocnie orzeczono karę 
pieniężną za przestępstwa przeciwko środowisku n a podstawie przepisów 

ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703 

i 1277); 

9) prowadzący instalację będący osobą fizyczną albo wspólnik, prokurent, 

członek zarządu lub członek rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego 

osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

został skazany prawomocnym wyrokiem sądu 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; 

 

 


