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A. CEL OPRACOWANIA 

 

Celem opracowania jest przedstawienie gospodarki odpadami będące podstawą  

do wydania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 

w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanego  

w ………….. na działce o numerze ewidencyjnym …, w świetle nowo obowiązujących przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).  

Konieczność uzyskania nowego zezwolenia podyktowana jest wejściem w życie  

z dniem 23 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 

Art. 232 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy wskazuje, iż zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia  

na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, 

zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż dwa lata od dnia wejścia  

w życie niniejszej ustawy.  

Składając wniosek do właściwego ze względu na miejsce zbierania bądź alternatywnie  

w zakresie transportu ze względu na miejsce siedziby firmy lub zamieszkania transportującego,  

starosty, należy wskazać, czy na prowadzenie punktu zbierania pojazdów były uzyskane odpowiednie 

zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Jest to istotne z punktu widzenia organu 

wydającego decyzję, gdyż w obrocie prawnym nie mogą funkcjonować dwie decyzje, w tym samym 

zakresie. A wydając nową decyzję w świetle nowo obowiązujących przepisów prawa,  

w drodze decyzji administracyjnej organ wygasi dotychczas obowiązujące decyzje. Dlatego też w celu 

uregulowania stanu prawnego posiadanych decyzji, należy wypisać dotychczasowe decyzje, 

wnioskując o ich wygaszenie, i tak w jednej decyzji zostaną nadane nowe uprawnienia i wygaszone 

dotychczasowe.  Poniżej przykład wniosku, w tym zakresie: 

Firma ……... jako prowadzący punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji posiada 

prawomocną decyzję wydaną przez starostę  ….. z dnia …. znak:…., zmienioną decyzjami…………… 

W celu wywiązania się z nałożonego prawem obowiązku zwracam się z prośbą 

 o wygaszenie dotychczas obowiązującego zezwolenia wraz ze zmianami oraz o wydanie nowego 

dostosowanego do nowych uregulowań prawnych zezwolenia na zbieranie i alternatywnie transport 

odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem punktu zbierania 

pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanego w ………... . 

B. PODSTAWA PRAWNA – we wniosku wskazane byłoby przedstawienie podstawy prawnej,  

na podstawie, której został opracowany przedmiotowy wniosek, i tak należałoby wziąć pod uwagę 

zapisy poniższych aktów prawnych: 

AKTY PRAWNE 

 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz  
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz,  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249,  

poz. 1673); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych 

zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674); 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243  

ze zm.) – w zakresie transportu w świetle wytycznych art. 233 ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), 

 Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1162) oraz; 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie 

wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 214,  

poz. 1806). 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) organ 

odmowi wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, 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. 

W związku z powyższym, w celu usprawnienia organowi administracji publicznej prowadzenia 

procedury administracyjnej zmierzającej do wydania przedmiotowej decyzji (jeżeli prowadzący punkt 

zbierania pojazdów jest w posiadaniu wiedzy, w tym zakresie), we wniosku można umieścić 

następujące zapisy: 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym nr ….  jest 

to teren stanowiący obszar produkcyjny zatwierdzony uchwałą Nr …….. Rady ……. w ……….. 

z dnia …….. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym …….. Nr …, poz. … z dnia …….. 

bądź: 

 Na terenie prowadzonej inwestycji brak jest ustalonego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla Miasta/Gminy … . 
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Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien zawierać wszystkie punkty poniżej:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. 

Na mocy art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21). 

1. Numer identyfikacji podatkowej NIP i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został 

nadany. 

Numer NIP    …-…-..-… 

Numer REGON  ………….. 

2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania w punkcie zbierania 

pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Lp. Rodzaje odpadów 
Kod 

odpadu 

1.  Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 16 01 04* 

2.  
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów 
16 01 06 

 

3.Oznaczenie miejsca zbierania odpadów. 

Przykładowy opis: 

Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowany jest w ……… przy  

ul. …………………., na działce o nr ewid. …………., do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny 

zgodnie z przedłożonym załącznikiem nr…. 

4. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów. 

W punkcie należy przedstawić możliwości magazynowania zebranych odpadów zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W sposób przykładowy zaproponowany poniżej:  

a) zbierane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne wymienione w pkt. 2 magazynowane są 

na terenie punktu zbierania pojazdów na działce o nr ewidencyjnym ……………., do której 

wnioskodawca posiada tytuł prawny, 

b) teren, na którym zbierane są odpady jest ogrodzony,  

c) magazynowanie odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozpraszanie i negatywne 

oddziaływanie na środowisko, 

d) przyjęte do punktu zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy magazynowane  

są na utwardzonej, szczelnej powierzchni z zachowaniem pola manewrowego (niemniejszej niż 

200 m 
2
), wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do 

separatora substancji ropopochodnych, 

e) odpady o kodzie 16 01 04* (zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy) 

magazynowane są w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów 

eksploatacyjnych, niedopuszczalne jest ich magazynowanie w pozycji na boku i na dachu, 
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f) zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy  

i innych niebezpiecznych elementów, oznaczone kodem 16 01 06, mogą być magazynowane  

w stosach zabezpieczonych przed osunięciem, nieutrudniających transportu wewnętrznego, 

5. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów. 

Opis metody zbierania to przedstawienie możliwości technicznych, umożliwiających prawidłowe 

wykonanie działalności w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Proponowany 

podstawowy sposób opisu metody zbierania odpadów: 

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy o kodach 16 01 04* i 16 01 06 

magazynowane są w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi. Przyjęte do punktu zużyte lub 

nienadające się do użytkowania pojazdy magazynowane są na utwardzonej, szczelnej powierzchni  

z zachowaniem pola manewrowego (nie mniejszej niż 200 m 
2
), wyposażonej w system odprowadzania 

ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.  

Zbierane odpady magazynowane są do momentu przygotowania partii transportowej, lecz nie 

dłużej niż określają to obowiązujące przepisy prawa, po czym przekazywane są do stacji demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, z którą posiadamy zawartą umowę (kopia umowy zawartej  

z przedsiębiorca prowadzącym stacje demontażu dotycząca przyjmowania pojazdów zebranych  

na punkcie zbierania stanowi załącznik nr……..). 

Odpady będą odbierane przez prowadzącego stację demontażu pojazdów, z którym posiadamy 

umowę na odbiór odpadów przyjętych do punktu zbierania. W przypadku zlecenia usługi transportu 

odpadów zostanie wskazane transportującemu odpady miejsce przeznaczenia odpadów oraz 

posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady (ww. stacja demontażu pojazdów).. 

Zbierane odpady są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zastosowaniem 

kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania 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. 

Należy opisać możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać działalność 

w zakresie zbierania odpadów, w proponowany poniżej sposób: 

Zakład dysponuje potencjałem technicznym i osobowym do właściwego prowadzenia punktu 

zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. W Zakładzie jest zatrudnionych ……. pracowników, do 

bieżącej obsługi punktu zbierania. Firma prowadzi działalność od …….. r. w związku, z czym posiada 

bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu tego rodzaju działalności, jakim jest zbieranie  

i magazynowanie odpadów. Pracowników zatrudnionych przy załadunku, transporcie i rozładunku 

odpadów zaopatrujemy w środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi 

w tym zakresie.  

Odpady są zbierane w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi. Teren punktu 

zbierania pojazdów jest ogrodzony a tym samym zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
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Powierzchnia przeznaczona do magazynowania przyjmowanych pojazdów do punktu zbierania 

pojazdów jest utwardzona, szczelna (nie mniejsza niż 200 m
2
) oraz wyposażona w system 

odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. 

W punkcie zbierania pojazdów wyznaczone jest pomieszczenie do przyjmowania i obsługi osób 

przekazujących pojazdy. 

Ponadto punkt zbierania pojazdów wyposażony jest w:  

a) wagę lub urządzenie z wbudowaną wagą, o skali ważenia nie mniej niż 3,5 Mg; 

b) szafę metalową służącą do przechowywania dokumentów przyjętych pojazdów; 

c) odpowiednią do powierzchni ilość sorbentów, zapewniających ochronę środowiska  

w przypadku ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z magazynowanych 

pojazdów. 

Pojazdy magazynowane są w sposób zabezpieczający przedmioty wyposażenia i części pojazdów 

przeznaczone do ponownego użycia przed uszkodzeniem. 

Odpady magazynowane na terenie punktu zbierania przekazywane będą bezpośrednio do stacji 

demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z którą posiadamy zawartą umowę.  

7. Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów. 

Przewiduje się prowadzenie działalności przez okres obowiązywania niniejszego zezwolenia tj. 10 lat. 

8. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej 

zezwoleniem. 

Monitoring działalności powinien polegać na ewidencji przyjmowanych i przekazanych do punktu 

zbierania odpadów i może być opisany w następujący sposób: 

Ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów przyjmowanych do punktu zbierania będzie 

prowadzona na bieżąco zgodnie przyjętym katalogiem odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

Zbierane odpady będą ewidencjowanie za pomocą kart ewidencji odpadów oraz kart 

przekazania odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją i wzorami dokumentów, o których mowa  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).  

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie sporządzone  

i przekazane, właściwemu ze względu na miejsce zbierania odpadów marszałkowi województwa, 

zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz 

o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz 

wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych  

o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674), w terminie do dnia 15 marca, za poprzedni rok kalendarzowy. 
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9. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 

zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona. 

W zakresie zbierania odpadów należy określić opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku 

zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochroną terenu, na którym działalność 

ta była prowadzona.  

Jeśli nie przewiduje się zakończenia działalności można wpisać, iż: 

Nie przewiduje się zakończenia działalności w okresie 10 lat, tj. wnioskowanego okresu wydania 

zezwolenia na zbieranie odpadów. 

bądź w przypadku potencjalnych planów zakończenia przedmiotowej działalności można wpisać, iż: 

W przypadku konieczności zakończenia działalności objętej niniejszym wnioskiem wszystkie zebrane 

odpady zostaną przekazane do stacji demontażu pojazdów, z którą firma posiada stosowną umowę, 

a miejsce zbierania zostanie uprzątnięte. Nie przewiduje się podjęcia innych specjalnych czynności 

związanych z ochroną terenu, na którym były magazynowane odpady, bowiem prowadzone zbieranie  

w zakresie przedstawionym we wniosku nie spowoduje żadnych negatywnych skutków dla środowiska. 

Wycieki, które mogą wystąpić podczas magazynowania pojazdów wycofanych z eksploatacji, będą  

na bieżąco usuwane za pomocą posiadanych sorbentów. Ponadto, zgodnie z wytycznymi art. 36 ustawy 

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w terminie 14 dni zostanie złożone staroście 

właściwemu miejscowo do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

odpadów zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych  

z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację 

demontażu. 

11. Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów: 

Odrębne przepisy stanowi ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych  

z eksploatacji (Dz. U. z 2013, poz. 1162) i rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 

października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. Nr 214, poz. 1806) i tak można wpisać, iż: 

Prowadzony przez naszą Firmę punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji spełnia 

wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie 

wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 214, poz. 1806). 

Ponadto prowadzona działalność jest zgodna z obowiązującą ustawą o odpadach, jak też zasadami 

określonymi ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1162).  

12. Do wniosku o wydanie zezwolenia 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. z 2013 r., poz. 1235), o ile jest wymagana.  
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W punkcie należy przedstawić status prawny umożliwiający prowadzenie punktu zbierania odpadów, 

można go opisać w następujący sposób: 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla planowanych 

przedsięwzięć: 

a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

b) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy podkreślić, iż punkt zbierania pojazdów wycofanych z eskplotatacji 

prowadzony przez naszą firmę od … r. powinien być zaliczany do istniejących, a nie planowanych 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dotyczy  

m.in. planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  

do których zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) 

zaliczało się punkty zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu. Jednakże w świetle nowelizacji 

ww. rozporządzenia punkty zbierania odpadów nie stanowią przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko.  

Ponadto przez przedsięwzięcie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy o udostępnieniu informacji 

o środowisku rozumie się zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą  

na przekształceniu lub zmianie sposobu użytkowania terenu.  

Jednocześnie z uwagi na to, iż w ramach prowadzonej działalności nie są planowane prace  

na prowadzenie, których wymagana byłaby dodatkowa decyzja określona w art. 72 ust. 1 ww. ustawy 

bądź na prowadzenie, których należałoby dokonać zgłoszenia w myśl art. 72 ust. 1a tejże ustawy, 

wymóg przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynikający z art. 42 ust. 4 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) nie dotyczy prowadzonej przez nas 

działalności. Ponadto punkt zbierania odpadów został wykreślony z listy przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów 

 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397),co potwierdza powyższe. 

W przypadku, gdy prowadzący punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji chciałby 

transportować we własnym zakresie odpady do prowadzącego stacje demontażu pojazdów powinien 

wnioskować o wydanie zezwolenia na transport odpadów, oraz z chwilą utworzenia przez marszałka 

województwa rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

dokonać wpisu do rejestru.  

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów powinien zawierać wszystkie punkty poniżej:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów. 

 Na mocy art. 28 ust. 4 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185,  

poz. 1243 ze zm.) w świetle wytycznych art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 
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1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do transportu.  

Lp. Rodzaje odpadów 
Kod 

odpadu 

1.  Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 16 01 04* 

2.  
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów 
16 01 06 

 

2. Oznaczenie obszaru prowadzenia działalności. 

Działalność związana z transportem odpadów prowadzona jest na terenie …… (gminy, powiatu, 

województwa, bądź całego kraju). 

3. Wskazanie sposobu i środków transportu odpadów. 

W tym miejscu należy przedstawić sposób transportu odpadów, zaplecze techniczne, które posiada 

prowadzący punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,  by prawidłowo prowadzić 

działalność w zakresie transportu odpadów, w następujący sposób: 

Transport odpadów w postaci zużytych lub nienadające się do użytkowania pojazdów, 

prowadzony jest przy użyciu specjalistycznych samochodów przystosowanych do przewozu pojazdów 

(tzw. lawet) wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania ewentualnych wycieków substancji 

niebezpiecznych zawartych w tych odpadach. 

4. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów. 

Możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonać działalność w zakresie 

transportu, można opisać w następujący sposób: 

Zakład dysponuje potencjałem technicznym i osobowym do właściwego wykonania transportu 

odpadów. Firma prowadzi działalność od ….. r. w związku, z czym posiada bogate doświadczenie 

praktyczne w prowadzeniu tego rodzaju działalności, jakim jest transport odpadów. Pracowników 

zatrudnionych przy załadunku, transporcie i rozładunku odpadów zaopatrujemy w środki ochrony 

osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, w tym zakresie.  

Transport odpadów prowadzony jest przy użyciu specjalistycznych samochodów 

(typu laweta) przystosowanych do przewozu odpadów w sposób zapobiegający zniszczeniu  

i zanieczyszczeniu środowiska.  

Zakład posiada niezbędne wyposażenie techniczne by wykonywać działalność w zakresie 

transportu posiadając niezbędny do tego celu tabor transportowy (ogólnie wymienić środki transportu 

dostępne na stacji )np: samochód typu laweta ….. szt. 

 

5. Przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów. 

W świetle obecnie obowiązujących przepisów zezwolenie na transport odpadów może być wydane  

na okres max 10 lat, do momentu utworzenia rejestru transportujących przez marszałka województwa.  
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Można wpisać, iż: 

Przewiduje się prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów w okresie obowiązywania 

decyzji tj. przez okres 10 lat, bądź dokonania, zgodnie z wytycznymi art. 49 ust. 1 ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach, wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa.  

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydruk CEIDG  

2. Kserokopia zaświadczenia o numerze NIP 

3. Kserokopia zaświadczenia o numerze REGON 

4. Tytuł prawny do terenu, na którym magazynowane są odpady – np. użytkowanie wieczyste 

5. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej wysokości …… zł. 

6. Kopia umowy zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu pojazdów dotycząca 

przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów.   

7. Inne …… 


