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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 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); 

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 - 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 – informacja o decyzji 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; 
11. 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 miejscowego. 
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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. 
 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) 

 
 
 
 
 


