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URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
telefon/fax: 33 49 71 717

email: ochrona.srodowiska@um.bielsko.pl


POZWOLENIE  NA  WYTWARZANIE  ODPADÓW  NIEBEZPIECZNYCH                     W  ILOŚCI  POWYŻEJ  1  TONY  ROCZNIE  LUB  POWYŻEJ  5  TYSIĘCY  TON ROCZNIE  ODPADÓW  INNYCH  NIŻ  NIEBEZPIECZNE  (DLA  WYTWÓRCÓW ODPADÓW  PROWADZĄCYCH  INSTALACJĘ)


Podstawa prawna

art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2018, poz. 799 – tekst jednolity ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu  odpadów (Dz. U.  poz. 1923)

Wydział odpowiedzialny

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać:
zgodnie z  art. 184 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska: 
	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 instalacje
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
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 zagrożeń 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 ma być wydane pozwolenie
zgodnie z  art. 184 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska:
	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 ich właściwości
określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidywanych 
do wytworzenia 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 magazynowania odpadów
	jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianej lub w sposób istotny zmienianych, powinien dodatkowo zawierać informację, że zastosowana technologia spełnia wymagania, przy których określeniu uwzględniono 
w szczególności: 
a) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń
b) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii
c) racjonalne zużycie wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
d) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość   
     odzysku powstających odpadów
e) rodzaj, zasięg oraz wielkości emisji
f) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie   
     zastosowane w skali przemysłowej
g) postęp naukowo-techniczny.


Załączniki

°  w wypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
°	streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
°   kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wytwórca odpadów posiada tytuł   prawny do terenu, na którym magazynuje odpady
	streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym

kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady
oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest/nie jest mikroprzedsiębiorcą oraz małym i średnim przedsiębiorcą (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej procedury WS-1)
operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - 2 egz.
postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej stanowiące o uzgodnieniu ww. operatu przeciwpożarowego - 2 egz.
zaświadczenie o niekaralności:
    a) prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,
    b) prowadzącego instalację będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej i członka zarządu prowadzącego instalację 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.



Uwagi
We wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów ujmuje się wyłącznie odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji. 


Opłaty

Opłata skarbowa:
	za decyzję:
1) przedsiębiorca   -   2011 zł
2) mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca  -  506 zł

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące 


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta 
na stanowisku nr 3 - Ochrona Środowiska lub na dzienniku podawczym).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

      WNIOSEK  NALEŻY  PRZEDŁOŻYĆ  W  JEDNYM  EGZEMPLARZU.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska:
	Beata Gorczowska-Antonów		telefon 33 49 71 512 

Monika Kuros-Mrzygłód

	Biuro Obsługi Interesanta		telefon 33 49 71 808














