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PODSTAWA PRAWNA  SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW

�ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),

�ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 ze zm.),

�ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r.

o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 ze zm.),

�rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych

wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu

demontażu pojazdów wycofanych z

eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206 ze zm.).



ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ART. 42 UST. 2 USTAWY O ODPADACH

Art. 42 ust. 2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza
odpadów. Wniosek zawiera:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został
nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu

i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
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;

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) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej
i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń,
w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich –
w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania
odpadów;

12) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie
zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;

13) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie
dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania
dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do
ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi orazz
dla środowiska;

14) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ART. 42 UST. 2 USTAWY O ODPADACH



Ad 3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych
przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Środowiska, w dniu 
29 marca 2012 r. wytycznymi dotyczącymi kodów odpadów 

przyjmowanych 
do stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów oraz 

powstających w wyniku demontażu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji oraz w strzępiarkach odpadów.



Ad. 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;

Procesami odzysku prowadzonymi na stacji demontażu są:

�R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek
z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11,

�R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów 
wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego 
magazynowania u wytwórcy odpadów), 

�Zgodnie z art. 222 ustawy o odpadach określone w dotychczasowych przepisach procesy 
odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12. 



Do wniosku należy dołączyć:

� decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.).

Jednakże zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagana dla planowanych, a nie istniejących przedsięwzięć!



ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ART. 184 UST. 2 USTAWY O PRAWO OCHRONY 
ŚRODOWISKA

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) informację o tytule prawnym do instalacji;
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz

charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
5) ocenę stanu technicznego instalacji;
6) informację o rodzaju prowadzonej działalności;
7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami

wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań
ochrony środowiska;

9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
10) 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;



�Oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe, oleje hydrauliczne

�Płyny zapobiegające zamarzaniu

�Płyn hamulcowy

�Benzyna, olej napędowy i inne 
paliwa

�Czynnik chłodniczy z układu 
klimatyzacyjnego (freony,HCFC,HFC)

�Filtry oleju,

�Akumulatory,

�Zbiorniki z gazem,

�Elementy zawierające materiały 
wybuchowe,

�Części przeznaczone do ponownego 
użycia,

�Katalizatory, szyby, opony itd.

Sektor III Sektor IV Sektor V

Sektor  I 

Przyjęcie pojazdów

16 01 04*, 16 01 06

Sektor  II 
Magazynowanie 
przyjętych 
pojazdów 

Usuwanie z pojazdów 
elementów i substancji 
niebezpiecznych, w tym 
płynów:

Demontaż  z pojazdów części  
nadających się do 
ponownego użycia, w tym  
odpadów nadających się do 
odzysku lub recyklingu lub 
unieszkodliwienia: 

Magazynowanie 
wymontowanych z pojazdów 
przedmiotów wyposażenia i 
części nadających się do 
ponownego użycia.

Sektor  VI

Magazynowanie odpadów 
pochodzących z demontażu.



ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ART. 184 UST. 2 USTAWY O PRAWO OCHRONY 
ŚRODOWISKA

Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczą wymagania, o których w ust. 2 
pkt. 11-15.

16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia
wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

17) 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;

17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie
wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
18) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (max. 10 lat).



ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ART. 184 UST. 2B USTAWY O PRAWO OCHRONY 
ŚRODOWISKA

2b. (171) Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181
ust. 1 pkt 4, zawiera dodatkowo:

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 na wytwarzanie odpadów należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie
prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (użytkowanie wieczyste, trwały
zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy);

2)    streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.



Ad 2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,
z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

Art. 180. Eksploatacja instalacji powodująca:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

3) wytwarzanie odpadów,

4) (uchylony),

5) (uchylony),

jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Art. 180a. 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.



ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ART. 42 UST. 1 USTAWY O ODPADACH

Art. 42. 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. 
Wniosek zawiera:

1)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został 
nadany;

2)  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3)  oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4)  wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

5)  szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać
działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji
zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i
urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7)  oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

8)  opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej 
zezwoleniem;

9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 
zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.



Zgodnie z wytycznymi art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów powinien zawierać informacje
wymagane w art. 28 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Art. 28 ust. 4. Zezwolenie na transport odpadów wydaje się w drodze decyzji na wniosek, który 
powinien odpowiednio zawierać:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu; w przypadku gdy 
określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą 
powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania 
podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;

2) oznaczenie obszaru prowadzenia działalności - w przypadku transportu odpadów;

4) wskazanie sposobu i środków transportu odpadów;

5) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 
wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów;

6) przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów.



Wygaśnięcie decyzji 

• W związku z tym, iż organ nie może z urzędu wygasić dotychczas obowiązującej
decyzji, we wniosku o wydanie nowego pozwolenia na podstawie ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. , należy wnioskować o jej wygaszenie.



Odwołanie od decyzji  

• Zgodnie z art. 127 § 1 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), od decyzji służy prawo
wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka
Województwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia!



• Zgodnie z art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk
lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów
dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane,
nie dłużej jednak niż dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
tj. 22 stycznia 2015 r.!!!



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Dane kontaktowe:
Beata Kozak 
Tel. (085) 66 – 54 – 512
beata.kozak@wrotapodlasia.pl


